
Overneming verboden. 

AANSPRAKELIJKHEID DER LEDEN VAN 

COOPERATIEVE VEREENIGINGEN. 

.Prevention is better than cure." 

De financie/~le moeilijkheid, waarin de Co6peratieve Vee- 
voederfabriek en Olieslagerij van den Provincialen Zuid- 
Hollandschen Boerenbond te Schiedam is geraakt, zoo 
kort, nadat zij er in was geslaagd eerie 5 pCt. obligatie- 
ieening van zes ton bij het geldbeleggend publiek te plaatsen, 
heeft in de financi~ele pers reeds heel wat stof tot be- 
schouwing geleverd. Ook in het Handel.sblad van Zondag 
22 December jl. werd door Mr. H. H. van den Berg critiek 
uitgeoefend op de uitgifte dezer leening, waarop een ver- 
weer  van den emittent in het Avondblad van 23 December ji. 
is gevolgd. Een en ander noopt mij in dit aan economie 
gewijd tijdschrift deze zaak, die m.i. v o o r  de verdere ont- 
wikkeling der co6peratie in Nederland van v~rstrekkenden 
invloed kan zijn, aan een nadere beschouwing te onder- 
werpen en vooral om naar aanleiding daarvan mijne op- 
vattingen van het zoowel uit een juridisch als u i t  een 
economisch-finantieel oogpunt zoo hoogst belangrijke onder- 
werp der aansprakelijkheid van de leden van co6peratieve 
vereenigingen voor zijne lezers uiteen te zetten. Natuurlijk 
zal de omstandigheid, dat een deel diet lezers uit niet- 
juristen bestaat, er mij toe brengen om aan de juridische 
zijde van het vraagstuk niet meer aandacht te wijden dan 
voor recht verstand der quaestie in haar geheel noodzakelijk 
kan worden geacht. A1 zal, waar wettelijke regeling van de 
materie der co6peratie hier te lande en bij onze beide 
groote naburen ten Oosten en ten Westen schering en 
inslag van mijn betoog zal vormen, die aandacht toch hog 
vrij belangrijk zijn. 

Met de critiek door Mr. van den Berg uitgeoefend op 
den bedenkelijken financi6elen opzet der zaak in quaestie,  
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kan ik mij, zooals verder uit deze beschouwingen zal blijken, 
geheel vereenigen. Het verweer van den emittent was 
trouwens ook niet hiertegen gericht, doch strekte uitsluitend 
om te betoogen', dat hij zijne, mijns inziens veel te eng 
opgevatte, taak als zoodanig getrouwelijk had vervuld. Van 
deze m.i. te passieve houding getuigde mede het felt, dat 
het prospectus (zie van Oss 1912, bh. 1755)all4~n met 
de woorden ,,Het Bestuur", d.w.z.,  van de CoOperatieve 
Vereeniging, en nbch door bet Emissiehuis nbch door den 
Trustee der geldleening is geteekend. AI zij het verre van 
mij om achter de nie!-onderteekening dier beiden eenig 
opzet, hoe gering ook,  te zoeken, uit dit verzuim a l leen--  
dat trouwens in andere gevallen wel meer voorkomt - -  
spreekt m.i.  reeds een minder juiste opvatting van den 
aard hunner taak. 

Wat den inhoud van het prospectus betreft is het tot nu 
toe gelukkig een unicum in de financi/~ele geschiedenis 
gebleken, dat men op 23 October 1911 met den naam van 
obligatieleening o n d e r  h y p o t h e c a i r  v e r b a n d  heeft 
durven bestempelen een leening van zes ton, terwijl uit de 
balans der Vereeniging per 31 Januari 1912 blijkt, dat dit 
hypothecair onderpand, de fabrieksgebouwen, die zeker 
niet voor bijzonder lagen prijs waren verkregen en waarop 
nog geen cent was afgeschreven, slechts voor f-206.847.74 
in de boeken stond. Waaruit dus blijkt dat de leening onder 
hypothecair verband onder de gunstigste omstandigheden 
slechts voor hoogstens ruim 5/12, als men op grond van 
art. 563 B. W.; i 59.421.27 aan machineri~en er geheeI bij 
rekent, door hypotheek was gedekt. Weliswaar wordt er in 
het prospectus uitdrukkelijk op gewezen, dat nevens het 
zakelijk hypothecair onderpand de obligatiehouders meer- 
deren waarborg kunnen vinden voor hunne schuldvordering 
in de persoonlijke zekerheid gelegen in de onbeperkte aan- 
sprakelijkheid der leden maar elke nadere specificatie van 
die beide geheel ongelijke soorten van zekerheid door het 
noemen van cijfers wordt in het prospectus te vergeefs 
gezocht. 

Nu elke becijfering dienaangaande achterwege bleef, 
konden de inschrijvers op de leening allicht in de meening 
komen,  dat deze aansprakelijkheid der leden van de ver- 
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eeniging slechts als n o o d w a a r b o r g werd vermeld, indien 
onverhoopt eens mocht blijken, dat hunne geheele schuld- 
vordering' niet, zooals bij een obligatieleening onder hypo- 
thecair verband aangegaan het geval behoort te zijn, door 
de hypothecaire zekerheid werd gedekt. Op dezelfde wijze 
toch pleegt men bij de uitgifte van pandbrieven eener hypO- 
theekbank, waarvan het bedrag ruim door de ten name 
der bank gesloten hypotheken moet worden gedekt, toch 
nog bet bedrag van het door de aandeelhouders te 
storten deel van het kapitaal als noodwaarborg voor de 
pandbriefhouders voor het geval van bijzonder ongunstige 
omstandigheden : oorlog, crisis, malversatie etc. te vermelden. 

Deze onvolledigheid van het prospectus moest wel tot 
misverstand aanleiding geven, zoowel bij de obligatiehouders 
als bij de leden der Co6peratieve Vereeniging, die zich in 
grooten getale kort v66r de uitgifte der leening schijnen 
t e  hebben verbonden, en die waarschijnlijk daartoe zijn 
overgehaald onder het voorwendsel, dat zij als ondernemers 
de voordeelen zouden trekken, terwijl het kapitaai der 
fabriek wel door de obligatiehouders zou worden verschaft, 
aan wie als extra lokaas behalve de 5 pCt. rente nog een 
klein percentage in de te behalen winst werd toegezegd. 
En door deze halfslachtige en onjuiste voorspiegelingen 
aan beide partijen gemaakt, is, toen het kort daarna reeds 
misliep, de kibbelpartij ontstaan tusschen de obligatiehouders 
en de aansprakelijke leden der vereeniging, wie hunner het 
eerst en het meest geroepen zal zijn het gelag te betalen 
door een in elk geval kennelijk onkundig bestuur te hunnen 
koste gemaakt. Een geschil, waarover, zoo niet eene 
minnelijke regeling mocht worden getroffen - -  wat mij op 
de aan te geven grorlden vooralsnog zeker als de eenige 
verstandige weg wil v o o r k o m e n -  door de rechterlijke 
macht in een eindelooze reeks van processen zal moeten 
worden beslist. 

De processen in de bekende zaak der ,,tJeJr a te Tiel 
die nu al circa tien jaar duren en tot in de hoogste in- 
stantie zijn doorgezet, kunnen afdoende bewijzen, dat in 
c o0  p e r at iv i b u s ,,volgens het register aansprakelijk zijn 
voor het tekort" en ,,tot dekking daarvan onmiddellijk be- 
talen, wat liquidateuren meenen, dat men volgens de boeken 



188 

is verschuldigd", nog niet precies hetzelfde is. Kennisneming 
van het in die zaak door de Tielsche rechtbank op 20 
November 1903 gewezen vonnis zij den obligatiehouders 
der Schiedamsche Veevoederfabriek, die meenen spoedig 
voldoende verhaal voor hunne vordering te kunnen vinden 
op de welgestelde onbeperkt aansprakelijke leden der 
Co6peratieve Vereeniging en die daarom voor geen schikking 
te vinden zijn, ten zeerste aanbevolen, ten einde daaruit 
te leeren, weik een rijke bron van excepties in de co6pe- 
ratieve wet aan die leden ten dienste staat, die, om hen 
daartoe moveerende redenen, niet van de identiteit diet 
beide begrippen wenschen te worden overtuigd. De lezing 
van het vonnis alleen (9 kolommen zeer compressen druk 
van het Weekblad van het Recht N o. 8033) kan dien obli- 
gatiehouders reeds tot een geschikte vooroefening dienen 
voor het geduld en de volharding, waarmede zij zich bij 
het begin van den rechtsstrijd dienen te wapenen. Dit alles 
wordt m.i.  door hen, die zoo  gul zijn met het verleenen 
van crediet aan een co6peratieve vereeniging op grond der 
onbeperkte maar subsidiaire, niet directe noch hoofdelijke 
aansprakelijkheid der 1eden voor de schulden der vereeni- 
ging volgens art. 19 der wet wel wat veel voorbijgezien. 
Doch juist daarom valt her m. i. zoo te betreuren, dat aan 
het voorstel tot reorganisatie der zaak op de vergadering 

v a n  obligatiehouders van 20 December jl. ter tafel gebracht, 
geen beter onthaal is te beurt gevallen en dat dit na vrij 
algemeene afkeuring met groote meerderheid is verworpen. 
Want m.i. bevatte het voorstel - -  al bleef er wellicht eenige 
plaats over voor loven en bieden, zooals bij elk schikkings- 
voorstel het geval i s -  veel goeds. 

Het ging uit van drie volkomen juiste denkbeelden: 
lo. Om van de zaak te maken een naamlooze vennoot- 

schap met drie ton kapitaal, hetwelk, daar geen stamkapitaal 
hoegenaamd aanwezig was, behalve de f 0.50 inleggeld per 
lid, door de ieden dervereeniging, die zich in een onbewaakt 
oogenblik onbeperkt aansprakelijk hadden gesteld~'voor de 
schulden, zou moeten worden verschaft tegen ontslag van 
hunne verdere aansprakelijkheid. 2 o. De obligatiehouders tot 
een bedrag van zes ton, die in een dito onbewaakt oogenblik 
hun geld hadden gestoken in een slecht opgezette en slecht. 
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bestuurde zaak, in elk geval thans reeds voor 50 pCt. 
schadeloos te stellen ten koste van hunnen collega's in de 
onberadenheid sub 1 o. vermeld die thans nog slechtsf0.50 
hebben geofferd, door aan hen de genoemde drie ton uit 
te keeren. 3 o. Om bij het ontbreken van alle betrouwbare 
gegevens omtrent de rentabiliteit der gereorganiseerde zaak 
de vaste lasten tot een minimum, namelijk de exploitatie- 
kosten, te reduceeren door het scheppen van inkomsten- 
obligation, waardoor voor de obligatiehouders bij welslagen 
nog 25 pCt. van hun geld kanw orden  gered. Alleen dat 
voor de houders dier income-bonds slechts een derde der 
netto winst werd beschikbaar gesteld scheen mij een ern- 
stige lout. 

Valt er nog wat op de oprichters en de leden van het 
oude Bestuur der Vereeniging te verhalen dan zou ook 
dit ter verdere schadeloosstelling der obligatiehouders dienen 
te worden gebezigd, doch rechterlijke ervaring noopt mij 
de contante waarde van dergelijke aanspraken niet hoog 
te schatten. 

lnmiddels is door de Rechtbank het faillissement der 
Co6peratieve Vereeniging uitgesproken en door het Hof 
bevestigd. Een in dat faillissement aan te bieden accoord 
kan den obligatiehouders gelegenheid bieden om op hun 
m.i.  ondoordacht besluit terug te komen en in meerdere 
kalmte en beter ingelicht de zaak uit een juister oogpunt 
te bezien. Dit alles natuurlijk in de veronderstelling, dat 
de fabriek volgens deskundig oordeel onder eerlijk en 
kundig beheer levensvatbaar wordt geacht. Een oorlog tot 
her bittere einde zou m.i .  niet tot voordeel van een van 
beide partijen strekken. Maar hog veel meer zou mij daarbij 
aan het harte gaan de groote schade, die de goede zaak 
der co6peratie ten onzent daardoor zou lijden, welke wel- 
licht voor geruimen tijd in hare gezonde ontwikkeling zou 
worden achteruitgezet en gestremd. 

lntusschen zou dit een en ander mij niet hebben genoopt 
deze zaak nogmaals en in dit tijdschrtft ter sprake te brengen, 
ware het niet, dat Mr. van den Berg aan het slot van zijn 
ingezonden stuk een quaestie had behandeld, die ik voor 
het wezen en den bloei der co6peratie van het allerhoogste 
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belang acht en waaromtrent ik met den geachten schrijver 
zeer principieel van meening verschil. 

Hij schreef daar bet navolgende: 
,,In verband hiermede dient er tevens nog op te worden 

,,gewezen d a t e r  tegenwoordig een streven bestaat om bij 
,,het vormen van nieuwe co6peratieve vereenigingen den 
,,grootsten waarborg door de wet aan de crediteuren van 
,,dergelijke vereenigingen gegeven nl. de onbeperkte aan- 
,,sprakelijkheid der leden geheel over boord te gooien. Zoo 
,,zijn er diverse co6peratieve beetwortelsuikerfabrieken, die 
,,reeds een beroep hebben gedaan op de geldmarkt en 
,,andere, die hog in wording zijn, waarbij de regeling van 
,,de aansprakelijkheid der leden zoozeer is gecopieerd naar 
,,het model van de naamlooze vennootschap met niet-vol- 
,,gestorte aandeelen, d a t e r  van den eigenlijken belangrijken 
,,waarborg, die er in de co6peratieve vereeniging gelegen 
,,moet zijn, totaal niets is overgebleven." 

De juistheid van bet door den geachten schrijver gemeld 
feit als verschijnsel niet betwistend, daar deze o. a. blijkt 
uit het prospectus van de voor enkele weken opengestelde 
inschrijving op eene 5 pCt. eerste hypothecaire geldleening, 
groot f 1.800.000 van de Co6peratieve Vereeniging Co6pe- 
ratieve Beetwortel Suikerfabriek ,,Puttershoek", meen ik in 
de appreciatie daarvan met hem ten eenemale te moeten 
verschillen. Juist deze richting door de practijk in den 
laatsten tijd ingeslagen om gebruik te maken van de, vol- 
gens de jurisprudentie van den Hoogen Raad, in art. 7 sub 
4 ~ der wet van 17 November 1876 op de co6peratieve 
vereenigingen gegeven bevoegdheid der leden om de onbe- 
perkte aansprakelijkheid van art. 19 der wet uit te sluiten en 
die aansprakelijkheid te beperken, komt mijzeergewenscht 
voor. Veeleer schijnt het mij de vraag of men bij, de ,,Putters- 
hoek" wel ver genoeg in de goede richting is gegaan en 
of men daar wel t o t  een juiste verhouding is gekomen 
tusschen de fundamenten van het gebouw - -  het gestorte 
kapitaal der leden-aandeelhouders ad f 100 per aandeel, 
totaal ruim 2 ton - -  en het zware zilveren dak van 18 ton 
reeds aangebracht, voordat er nog was gebouwd. Dat men 
dit zelf ook wel een beetje inzag, blijkt uit het ten behoeve 
der hypothecaire obligatiehouders gevestigd pandrecht op 
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de verbintenissen der leden tot storting van hog f400 per 
aandeel, totaal 8 ton, teneinde de noodige steunijzers aan 
te brengen om dit zware dak te helpen schragen. De tijd 
zal alleen kunnen leeren of ik wat veel aan den pessimis- 
tischen kant ben of dat het bestuur wat reel aan den op- 
timistischen kant is geweest. Beter gefundeerd lijkt mi} en 
ook anderen van heel wat meet ervaring dan ik, in elk 
geval de ,,Dinteloord" van den jare 1909 (van Oss, 1912, 
bldz. 487) met ruim 3 ton gestort kapitaal, op te voeren 
tot 4�89 ton,  en resp. 9 ton niet gestort kapitaal tot 13�89 
op te voeren, waartegenover oorspronkelijk 9 ton eerste 
hypotheek, thans door aflossing gereduceerd tot f 85"/.000 
op een onderpand, fabriek met machinerifin, ter boekwaarde 
van ruim 12 ton nadat o.a.  ten vorigen jare ruim een halve 
ton daarop uit de winst was afgeschreven. 

Laat ik echter Mr. van den Berg terstond toegeven, dat 
door vele enthousiaste cooperators, volkomen in overeen- 
stemming met hem is en wordt gedacht. Getuige vroeger 
Schulze-Delitzsch, de vader der coOperatie in Duitschland, 
die de ,,unbeschrfinkte Haftung der Genossenschafter f/it 
die Verbindlichkeiten der Genossenschaft", welke hij nog 
in een rede op den Duitschen Juristendag van Augustus 
1869 te Heidelberg gehouden, als de ,,allein naturgem~isze 
Kreditbasis" beschouwde, in de Duitsche wet van 4 Juli 
1868 op de Erwerbs- und Wirthschaftsgenossenschaften wist 
te doen opnemen. ~) Eerst in 1883, in het kort voor zijn 
dood verschenen werkje: ,,Material zur Revision des Ge- 
nossenschaftsgesetzes", blijkt hij eenigszins tot een andere 
meening te zijn gekomen. ~) 

Getuige lets later Mr. Wintgens, voorzitter der Commissie 
van Rapporteurs in de Tweede Kamer bij de behandeling 
der wet van 1876, die het beginsel van verplichte onbeperkte 
solidaire aansprakelijkheid ten bate der gunstige ontwikke- 
ling der Co0peratie onvermijdelijk achtte en ook in onze 
wet wenschte opgenomen te zien. 3) Getuige ook thans 

1) Conf. Prof. L. Goldschmidt in zijn ~Zeitschrift ftir das ge- 
saturate Handelsrecht, Band XXVII, blz. 70. 

~) Goldschmidt's Zeitschrift Band XXXVII, blz. 25. 
3) Mr. H. Goeman Borgesius. De CoOperatiewet en hare toe- 

passing, blz. 47. 
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hog de heer Arrigo Valentini van Milaan, , e en  der meest 
,,bekwame en consequente crediet-coSperators, die wij 
,,hebben, die vindt dat men niet zeker kan zijn goede, 
,,onvervalschte coOperatieve banken te hebben, als men niet 
,,het beginsel 'van onbeperkte aansprakelijkheid aanneemt, 
,,dat i e d e r  l id d w i n g t ,  d a a r h e t v e r a n t w o o r d e l i j k  
,,(lees aansprakelijk) is ,  een  w e r k z a a m  a a n d e e l  te 
, ,hebben" .  ') 

Enthousiasme hoe heilzaam ook op zich zelf, is een 
gevaarlijke eigenschap in geldzaken, waar zooals een Duitsch 
spreekwoord terecht zegt:' ,;die t3emi.ithlichkeit so bald auf- 
hOrt." lndien niet tevens ruimschoots te rade wordt gegaan 
met de lessen der ervaring. Wijze lessen, maar die gewoon- 
lijk wat kostbaar plegen uit te vallen voor hem, die niet 
de kunst verstaat ze door anderen te doen betalen en met 
de door die anderen duur gekochte ervaring zijn eigen 
voordeel te doen. Op deze volmaakt geoorloofde soort van 
,,klaplooperij" zal voornamelijk mijn streven hier gericht zijn. 

Aangezien Mr. van den Berg directeur is van de Crediet- 
vereeniging alhier, die, hoewel op coOperatieven grondslag 
g esticht en ook thans nog min of meer werkende, jaarlijks 
in de annalen van Mrs. Baak en van Nierop als ,,naamlooze 
vennootschap" te boek staat, zal ik bij mijn betoog in de 
eenigszins pijnlijke noodzakelijkheid komen om den wet- 
tigen staat van zijn pupil tegen diens eigen voogd in be- 
scherming te moeten nemen. Hij zal mij daartegenover 
allicht tegemoet voeren, dat de Credietvereeniging in 1853 
bij hare oprichting om rechtspersoonlijkheid te verkrijgen 
zich wel als naamlooze vennootschap moest doen inschrijven, 
daar de mogelijkheid om die als co6peratieve vereeniging 
te verkrijgen eerst van 1876 dagteekent. Toch mag her op- 
merkelijk geacht worden, dat, waar bij de debatten in de 
Tweede Kamer over de wet op de coSperatieve vereeni- 
gingen zoo herhaaldelijk juist de Crediet-vereeniging alhier 
als de eerste candidate werd genoemd om na tot stand- 
koming der wet tot coOperatieve vereeniging te worden 
herdoopt, ~ daarvan zoover mij althans bekend is, nimmer 

1) .Taarboek van den Co6peratievert Bond 1902, blz. 304. 
2) Zie Mr. Goeman Borgesius, blz. 28 vv. en 4:9. 
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sprake is geweest en zij, in den zin der wet op co6pe- 
ratieven grondslag is blijven voortwerken en bioeien, al 
verklaarde Mr. Goeman Borgesius '  een vast in aandeelen 
aan toonder verdeeld statutair kapitaal van 3 millioen, 
zooals de Credietvereeniging als naamlooze vennootschap 
volgens Mrs. Baak en van Nierop bezit, tot bepaalde contra- 
bande voor een co6peratieve vereeniging. 

En ik hoop,  dat mochten er thans plannen bestaan om 
daarin verandering te brengen, deze beschouwingen er wel- 
licht iets toe zullen bijdragen om dit voornemen,  alvorens 
her door een begin van uitvoering te openbaren, alsnog 
aan een nadere overweging te onderwerpen. 

Geen leerrijker studie over de vraag, die ons bezig houdt:  
de wenschelijkheid van onbeperkte of beperkte aansprake- 
iijkheid van deelnemers in vennootschappen, is denkbaar, 
dan die welke de geschiedenis der wetgeving in Engeland 
ons oplevert. Wie zich daarvan op de hoogte wil stellen, 
leze of herleze nog eens de verdienstelijke dissertatie over 
,,De vennOotschap met beperkte aansprakelijkheid volgens 
her Engelsche recht", waarmede de directeur der Amster- 
damsche Bank, Mr. F. S. van Nierop, in 1866 te Leiden, 
den doctorstitel verwierf, l-let bestek alhier gedoogt mij 
slechts het voor mijn betoog allerbelangrijkste daaruit over 
te nemen. 

Volgens de Engelsche Common Law bezat een vennoot- 
schap geen rechtspersoonlijkheid en waren dientengevolge 
alle vennooten vanzelf voor de schulden en verbintenissen 
aansprakelijk. Slechts door 'zoogenaamde ,,incorporatie", 
een privilege door de Kroon of her Parlement te verleenen, 
kon rechtspersoonlijkheid aan een vennootschap worden 
verleend en daarmede beperkte aansprakelijkheid der ven- 
nooten worden verkregen. Daarmede hing samen,  dat de 
aandeelen van niet-geincorporeerde vennootschappen eigen- 
lijk niet voor overdracht vatbaar waren zonder toestemming 
van alle vennooten. 

Toen in het begin der 18 de eeuw een algemeene specu- 
l a t i e z u c h t -  men denke aan de John Law-beweging in 

l) Zie Mr. Goeman Borgesius, blz. 4:6. 
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Frankrijk - -  geheel Europa en dus ook Engeland aantastte, 
alwaar met name de aandeelen der Zuidzee-maatschappijen 
(bubble-companies) het voorwerp tier agiotage werden, 
trachtte men door uitgifte van blanco-aandeelen de gemakke- 
lijke verhandelbaarheid te verkrijgen, waardoor de toestemming 
tot overdracht van alle vennooten verviel. Tot breideling dier 
agiotage, die de menschen van serieusen arbeid afkeerig en 
taliooze slachtoffers maakte, werd in 1719 de zoogenaamde 
Bubble Act uitgevaardigd, die met gestrenge straffen de aan- 
matiging van corporatierechten en bet gedobbel in blanco- 
aandeelen zocht tegen te gaan. Eerst in bet laatst der 18 de 
eeuw werd door het verleencn van quasi incorporatie-rechten 
de strenge werking dier Btlbble-Act verzacht, toen nieuwe 
uitvindingen, als de spinmachine en bet stoomwerktuig 
alsmede de ontwikkeling van bet bankbedrijf, grootere 
kapitaalassociaties noodzakelijk maakten. In 1825 werd de 
Bubble-Act buiten werking gesteld en den koning een ruimere 
macht verleend om op gemakkelijker wijze incorporatierecht 
te verleenen. Tevens onder werking van een mildere juris- 
prudentie, die in Engeland, dat geen codificatie kent, steeds 
meer rechtscheppende kracht heeft bezeten dan ten onzent, 
waar wij afgesloten wetboeken hebben, werd de overdracht 
van aandeelen alleen met toestemming der directeuren 
mogelijk gemaakt, hetwelk de mogelijkheid schiep tot het 
stichten der zoogenaamde ,,joint stock companies", maat- 
schappijen met een in verhandelbare aandeelen verdeeld 
kapitaal. De onbeperkte aansprakelijkheid der vennooten 
bleei echter uitdrukkelijk gehandhaafd, ,doch veroorzaakte 
in de groote crises van 1825, 1836, 1839 en 1847, waarbij 
tal van banken in dgconfiture geraakten, veel ellende. 1) 
Menschen zonder recht verstand van finantieele zaken, eer- 
zame country-squires en renteniers, welgestelde geestelijken, 
rijk geworden slagers en kruideniers, die, verlokt door de 
winsten, waardoor zij anderen in bankwezen of dergelijke 
handelszaken zagen floreeren, zich hadden laten verleiden 
om een of meet aandeeltjes in zoo'n rijkmakende onder- 
neming te nemen, werden bij het debg.cle hunner maat- 

1) Vergelijk hiervoor Max Wirth: Geschichte der Handelskrisen, 
F. Schoepp: Economische crises en Mr. N. G. Pierson: Leerboek 
der Staathuishoudkunde, D1. I, blz. 418 vv. 
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schappij, voor welker schulden zij met hun geheele ver- 
mogen aansprakelijk waren, tot op het herod toe uitgekleed. 
Een enqu~te in 1841 en volgend6, jaren door het Lagerhuis 
ingesteld om de werking der wetgeving op de Joint Stock 
Companies te onderzoeken, legde onder andere kwalen ook 
al den jammer van zulke ,,verblutete Existenzen" in aan- 
grijpende duidelijkheid bloot. Deze ervaring leidde tot de 
wet van 1844, die het eerst de gedwongen publiciteit der 
vennootschappen in daartoe bestemde registers invoerde, 
gevoigd door de Limited Liability Act van 1855, ,die het 
,,zoolang gehandhaafde beginsel der onbeperkte aansprakelijk- 
,,held deed wijken voor de behoeften en eischen van het 
,,handelsverkeer", I) zulks ondanks de hevige afkeuring, die 
dit nieuwe beginsel bij velen vond, o.a. bi] Mac Culloch, 
den beroemden schrijver van den Commercial Dictionary. 
Sinds dien tijd is elke vennootschap met beperkte aan- 
sprakelijkheid verplicht achter haren naam het woord 
,,Limited" te voegen, ten einde hen, .die met haar in relatie 
treden, uitdrukkelijk te waarschuwen, dat zij geen verder 
verhaal hebben voor de voldoening hunner vordering dan 
op het gestorte kapitaal en op de aandeelhouders zelf niet 
verder dan tot her beloop van hun aandeel, voorzoover 
dit door hen niet volgestort mocht zijn. De banken en 
assurantiemaatschappijen, die aanvankelijk nog niet onder 
deze wet waren begrepen, werden allengs, hetzij uitdrukke- 
lijk, hetzij stilzwijgend, mede daaronder gebracht, met 
uitzondering van de banken bevoegd tot bet uitgeven van 
banknoten, totdat eindelijk de Companies Act van 1862 
een aigemeene regeling schiep, voor verschillende soorten 
van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waar- 
onder behalve de eigenlijke naamlooze vennootschappen, 
ook de vereenigingen, als die volgens onze wet van 1855 
alsmede de co6peratieve vereenigingen begrepen zijn. Hoezeer 
de praktijk het juiste beginsel der beperkte aansprakelijkheid 
wist te waardeeren, blijkt wel hieruit, dat tegenover den 
reusachtigen aanwas der vennootschappen met ,,Limited 
Liability", die met ,,Unlimited Liability" steeds zijn ver- 
minderd en althans wat betreft de naamlooze vennootschap 

1) Mr. F. S. van Nierop, blz. 53. 
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geheel in onbruik zijn geraakt. En nu is het zeker aardig 
op te merken,  hoe het in Engeland met het juridisch- 
economische beginsel der beperkte aansprakelijkheid precies 
is gegaan als vroeger met her ethisch beginsel der geloofs- 
vrijheid ten onzent. Werd deze laatste ten onzent in de 
|6  de en |7 de eeuw eerst na langen strijd, die stroomen 
bloeds kostte, bevochten, de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden is langen tijd daarna nagenoeg de eenige plaats 
geweest, waar zij, die elders in Europa om den geloove 
werden vervolgd, Portugeesche Joden ,  Menisten, Pilgrim- 
fathers, Hugenooten-refugi6s, Jans6nisten, heul en herberg 
zochten en vonden. Want ook van de volkeren geldt, wat 
Alfred de Musset in ,,La Nuit d' Octobre" zoo mooi van 
het individu heeft gezegd: 

,,C'est une dure loi, mais une loi supreme", 
,,Vieille comme le monde et la fatalitg", 
,,Qu'il nous faut du malheur recevoir le bapt~me", 
,,Et qu'~. ce triste prix tout dolt etre achetg". 

Daarom heeft men in Engeland, waar het principe der 
beperkte aansprakelijkheid eerst na langen en bangen strijd 
heeft gezegevierd, ook bij latere wetgeving niets meer willen 
weten van de zegeningen der onbeperkte aansprakelijkheid, 
waarmede enthousiaste cooperators ons zoo gaarne ge- 
lukkig willen maken. Zoo z.elfs, dat de Industrial and 
Provident Societies Act van 12 September 1893, die een 
meer speciale regeling van de co6peratieve vereenigingen 
bevat, welke in het algemeen reeds onder de Companies 
Act van 1862 konden worden opgericht, uitdrukkelijk de 
onbeperkte aansprakelijkheid der leden verbiedt en, tenzij dit 
zelf we~r vereenigingen zijn, ieders aandeel, waarvoor hij aan- 
sprakelijk mag worden gesteld, tot een bedrag van hoogstens 
~. 200.--  beperkt. Slechts bij sommigen der zoogenaamde 
Friendly Societies, vereenigingen meest van ouden datum 
en van philantropischen aard, i) geldt thans hog wel eens 

~) Veelal tot verzekering tegen kosten van ziekte en overlijden, 
zooals onze zieken- en begrafenisfondsen. Onder die Friendly 
Societies, die sores 100.000 en meer leden tellen, behooren o.a. 
ook de hier te lande niet onbekende Unity of Odd Fellows en 
de Ancient Order of Foresters. Cf. Friendly Society Finance con- 
sidered in its actuarial aspect bij A. W. Watson en F. G. Hardy's 
Friendly Societies. 
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het beginsel der onbeperkte aansprakelijkheid. Maar dan 
kan ik in dit verband toch niet nalaten er hier op tewijzen, 
dat in Engeland, zoowel het geboorteland (Rochdale Pio- 
neers) als het land bij uitnemendheid der Co6peratie, waar 
vooral de verbruiks-co6peratie met beperkte aansprakelijkheid 
zoo'n hooge vlucht heeft genomen,  dat zij die van alle 
andere landen verre achter zich laat ~), het co6peratieve 
landbouwcrediet tegenover andere co6peratievormen een 
treurig figuur maakt. Daarbij blijkt uit een door den 
President of the Board of Agriculture voor korten tijd 
gepubliceerd verslag '-'), dat dit daaraan wordt toegeschre- 
ven, dat van de 40 in 1910 bestaande co6peratieve crediet- 
vereenigingen ten behoeve van den landbouw verreweg de 
meeste zijn opgericht onder de Friendly Societies Act en 
with unlimited liability en niet onder de Industrial and 
Provident Societies Act with limited liability. 

Door de redactie van ,,The E c o n o m i s t " - - e e n  financieel 
weekblad zoowel in Engeland als op het Vasteland hoog 
aangeschreven om zijne van degelijke zaakkennis als van 
groote omzichtigheid getuigende artikelen - -  wordt de op- 
merking van genoemden president en her door hem gegeven 
advies om hierin verandering te brengen met warmte onder- 
schreven. 

,,This course,  zoo schrijft de Redacteur, ,,has the ad- 
,,vantage that if removes one of the two chief objections 
,,which small-holders and allotment-holders (kleine en partieele 
,,grondbezitters) - -  ,,for whom these banks are mainly 
,,intended, have hitherto been found to maintain against 
,,co6perative c r e d i t -  namely the liability without limit 
,,for the debts incurred by the society". Natuurlijk, zoo 
zegt de redactie, is de onbeperkte aansprakelijkheid be- 
vorderlijk aan het crediet dier vereenigingen, maar zij acht 

1) Volgens het pas uitgekomen jaarboekje van den Nederland- 
schen co6peratieven bond 1913, blz. 169, wordt als de jaarlijksche 
omzet voor Engeland van de Groot-Inkoopvereenigingen een 
bedrag van 350 millioen gulden genoemd, waarbij nog komt 
Schotland met 100 millioen gulden; daarna volgen Duitschland 
eerst met 73 millioen, Denemarken met 37 millioen, Zwitserland 
met 17 en eindelijk Nederland met nog geen 4 millioen omzet. 

2) The Economist van 18 Januari 1913. 
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de oploSsing dier moeilijkheid juist gelegen in de richting, 
waarin de praktijk hier te lande zich in den laatsten tijd 
heeft bewogen en die door Mr. van den Berg m.i.  ten 
onrechte wordt afgekeurd. Want: ,,There would seem 
,,however to be no reason", zoo heet het daar verder, 
,,why the portion of the capital of a limited liability society 
,,with partly-paid shares should not be sufficient security 
,,on which to borrow, especially if the members take up 
,,numbers of shares proportionately to their means." 
Waardoor men het begeerde crediet kan verkrijgen, zonder 
dat de aandeelhouders-leden verplicht zijn terstond te diep 
in hun zak te tasten en zonder dat zij, als zij met hunne 
middelen op verstandige wijze rekening houden, een al te 
groot risico op zich nemen, lk hoop straks daar nog op 
terug te komen. 

Doch het wordt tijd, dat wij eenige beschouwingen gaan 
wijden aan de regelen in onze wet van 1876 op de co6pe- 
ratieve vereenigingen, in 't bijzonder wat betreft de aan- 
sprakelijkheid der leden, neergelegd. Welke regelen voor 
niet-rechtsgeleerden nu niet aanstonds zoo heel duidelijk 
daaruit blijken. Zoo zelfs, dat deze wet kan geacht worden 
geheel te voidoen aan het ideaal van dien zekeren dienaar 
van Themis, die met het oog op den bloei van zijn standje 
het absoluut niet noodig vond, ,,dat de eerste de beste 
boerenkinkel, die even lezen heeft geleerd, zoo maar dade- 
lijk zou kunnen zien, wat er in de wet staat." 

Het rechtsbeginsel der beperkte aansprakelijkheid bij maat- 
s c h a p p i j e n -  juister gezegd van de aansprakelijkheid van 
den rechtspersoon: de maatschappij met al hare bezittingen, 
in plaats van de rechtstreeksche aansprakelijkheid der aan- 
deelhouders, die slechts persoonlijk en beperkt aansprakelijk 
zijn voor de schulden der rnaatschappij tot her beloop van 
het niet door hen gestorte deel van hunne deelneming 
heeft in de geschiedenis onzer wetgeving een geheel ander 
verioop gehad dan in Engeland, daar her hier als her ware 
is geboren tegelijk met die maatschappijen zelf. lmmers 
reeds bij de oudste maatschappijen te onzent opgericht in 
het einde der. 16 de eeuw, spoedig in het begin der 17 'le 
eeuw gevolgd door hare beroemde zusteren de Oost-indische 
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(20 Maart 1602) en de West-lndische Compagnie (3 Juni 
1621) vinden wij terstond de verhandelbaarheid der volge- 
fourneerde aandeelen op naam die zonder eenige formali- 
teit door een gewoon of blanco endossement konden worden 
overgedragen. Hetwelk vanzelf alle verdere aansprakelijkheid 
der deelnemers met hun overig vermogen buiten sioot. Dit 
verschil met het Engelsche recht laat zich mijns inziens her 
best verklaren uit den door  Prof. Karl Lehmann in ,Das  
Recht der Aktiengesellschaften" zoo helder in her licht ge- 
stelden oorsprong van de naamlooze vennootschap uit de 
scheepsreederii. De oudste maatschappijen toch, ook de Oost- 
en West-Indische Compagnie hingen ten nauwste samen met 
de zeevaart op over-zeesche gewestcn. Weliswaar is dit met 
de oudste maatschappijen in Engeland ook het geval geweest,  
maar,  terwijl in ons zeerecht van ouds her beginsel heeft 
gegolden, dat de reeder niet meer met de zeevaart moet 
kunnen verliezen dan hij zelf aan de fortuin der zee heeft 
toevertrouwd en niet met zijn overige vermogen voor  
de door  den schipper aangegane schulden aansprakelijk 
moet zijn 1), een beginsel nog gehandhaafd in ons recht 
van abandon 8) art. 321, al. 2, W. v. K., heeft dit in her 
Engelsche recht nooit gegolden en geldt ook thans nog 
niet; slechts in bepaalde gevallen is daar de aansprakelijk- 
held een beperkte. 3) Vandaar dat war in Engeland eerst 
langzaam in de vorige eeuw is doorgedrongen: de beperkte 

1) Zie Hugo de Groot in zijne Inleijdingh tot de Hollantsche 
Regts-geleerdheid al. III,  dl. 1, paragraaf 3- 9 vv. ~Na de Roomse 
�9 regten plaghen veel mede-reeders van een schip ofte andere 't 
�9 samen koophandel drijvende elk uijt de daet van hare bewind- 
�9 hebbers in 't geheel aangesproken te werden: m aar  bij on s is 
�9 su lcs  n i e t  a a n g e n o m e n ,  als den  k o o p h a n d e l  z y n d e  
~schadel i jk .  Oversulcs werden de koopluijden alleen verbonden 
�9 voor haar aandeel in de koophandel,, en van Leeuwen in 
zijne Paraticula juris novissimi IV 1, paragraaf 3: In Hollandt 
(alwaar de Koopmanschap althans en overlangh in fleur is ge- 
weest) is ingevoert, dat ook veele mede reeders van een schip te 
samen niet verder en mogen worden aangesproocken als de waarde 
van het schip en het goedt, dat daer in is, bedraeght ende elck 
alleen niet verder als voor haar. aendeel in de Koophandel. 

2) Niet te verwarren met het recht van abandonnement uit de 
zee-assurantie Art. 663 vv. W. v. K. 

s) Molengraaff. Leiddraad II ae druk IIIae Stuk, bl. 436. 
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aansprakelijkheid der aandeelhouders eener maatschappij, 
bij ons van den aanvang af als het ware vanzelf sprak. 
Ons recht kende slechts de onbeperkte aansprakelijkheid 
zonder hoofdelijkheid bij de maatschap en met hoofde- 
lijkheid bij de vennootschap onder firma, welke laatste wel 
een eigen, afzonderlijk vermogen kan bezitten doch zonder 
rechtspersoonlijkheid. ' )  Toen dus de wetgever van 1876, 
aan de in wettelijken vorm opgerichte co0peratieve ver- 
eeniging rechtspersoonlijkheid toekennende, daarnevens in 
art. 19 der wet een onbeperkte aansprakelijkheid van de 
gezamenlijke leden, zij het dan ook subsidiair na uitwinning 
van de vereeniging zelf en zonder hoofdelijkheid, ging n~er- 
schrijven voor de schulden van den rechtspersoon, dus 
zooals Mr. Ooeman Borgesius het uitdrukt ,,verzachting 
,,van de gestrengheid, die gelegen is in de solidaire aan- 
,,sprakelijkheid door middel van een billijke repartitie in 
,,geval van ontbinding" bracht hij daarmede een beginsel 
in onze wet in strijd met de historische rechtsontwikkeling 
te onzent, doch~ zij het in eenigszins afwijkenden vorrn~ 
ontleend aan de Duitsche wet. Een misgreep, - -wi j  mogen 
het in deze dagen nu men zich bij de sociale wetgeving 
wederom aan hetzelfde euvel staat te gaan schuldig maken 2) 
wel eens nadrukkelijk aan alle wetgevers te onzent, juristen 
en niet-juristen, zelfs al mochten deze laatsten volgens een 
historisch geworden woord rain of meer ,,maling" hebben 
aan de juristery, in herinnering b rengen- -d ie ,  zooals elke 
zonde tegen de natuur  steeds zijn eigen straf met zich 
brengt ! 

I) Nadat  dit artikel reeds geschreven was, vernam ik, dat de 
leden van administratiekantoren der Certificaten Nederlandsche 
Werkelijke Schuld tegenover cerfificaathouders hoofdelijk aansprakelijk 
zijn. Doch dit geldt slechts voor een kleinen kring van zaken- 
menschen, die daarenboven geen ander risico loopen dan dat van 
fraude, waartegen zij, voorzoover zij niet reeds beschermd worden 
door de strenge tormaliteiten van het Grootboek zich door scherpe 
contr61emiddelen kunnen wapenen. De hoofdelijke aansprakelijkheid 
wordt daarenboven geeischt door het belang der certificaathouders, 
bij wier zekerheid de Staat wederom groot belang heeft. 

~) Ik schreef dit neer, toen het bekende amendement de Visser, 
dat althans eenigszins aan mijn bezwaren tegemoet komt, nog 
niet was aangenomen, doch vind daarin geen reden het reeds 
geschrevene terug te nemen. 



201 

Men leefde t o e n -  dit zij tenminste n~ ter veront- 
schuldiging van den wetgever van 1876 in het midden ge- 
bracht - -  hog midden in de legende, dat het eigenlijk de 
Duitsche schoolmeester was, die in 1870 op de slagvelden 
van den Elzas en van Lotharingen den Franschen dito zoo 
danig had geklopt en meende, dat men daarom ook op 
wetgevend gebied nergens beter dan bij Bismarck ter schole 
kon gaan. Dat men ook in Duitschland voor het principe 
der onbeperkte aansprakelijkheid, door: droeve ervaringge- 
leerd, heel wat minder ,,schw~irmt" dan omstreeks den jare 
1870 hoop ik straks met de feiten te stavenY 

De totstandkoming onzer wet van 1876 op de co6peratieve 
vereenigingen levert ons voorzeker een sprekend voorbeeld 
op, dat de voorschriften van art. 109 en v.v. onzer Grond- 
wet regelende de wijze, waarop de wetgevende macht 
gezamenlijk door den Koning en de Staten-Oeneraal wordt 
uitgeoefend wellicht theoretisch staatkundig juist zijn uit- 
gedacht maar daarom nog niet voldoen aan de behoeften 
eerier practische wetgeving. Want grooter spraakverwarring 
dan de beraadslagingen over deze wet in de Tweede Kamer 
hebben opgeleverd is wel nooit in ons Parlement aanschouwd 
en dat nog wel bij een materie, die de politieke hartstochten 
in geen enkel opzicht in beroering vermocht te brengen. 
Dat het eindproduct dier Babylonische spraakverwarring 
toch nog een wet is geweest, die, zij moge bij oppervlak- 
kige kennisneming niet volkomen duidelijk zijn, in de 36 
jaren van haar nagenoeg onveranderd bestaan ~)in vele 
opzichten aan den bloei der co6peratie bevorderlijk is ge- 
weest, kan m . i . ,  behalve aan bovengemelde gelukkige 
omstandigheid, in de eerste plaats daaraan geweten worden, 
dat de wetgever, rekening houdend met ons vrijheidlievend 
volkskarakter, zich van het geven van al te vele of te 
enge gebods- en verbodsbepalingen heeft onthouden. Maar 
bovendien laten wij billijk zijn door te erkennen, dat de 
taak om een in 1876 nog haast gloednieuwe materie als 

~) 81echts bij de wet van 7 Mei 1878 (StbI. N ~ . ~11) is art. 16 
met  een vrijdom v a n  zegel aangevuld,  terwijl in de artikelen 17 
en 9,2 wijzigingen zijn aangebracht  door de veranderde faillisse- 
ments-  en strafwetgeving noodzakelijk geworden. 

Ecom 1913. 13 
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de co6peratie,  waarvan Prof. Molengraaff in een Rectorale 
Rede, uitgesproken op den dies der Utrechtsche Universi- 
teit, 26 Maart 1903, nog moest getuigen, ~) dat het rechts- 
begrip: c o 6 p e r a t i e v e  v e r e e n i g i n g ,  , ,ondanksdetoen  
,,reeds bestaande wettelijke regelingen in vele landen der 
.wereld allerminst kan geacht worden vast te staan, immers 
,,geen twee wetten zijn te noemen,  die onder Co6peratieve 
vereeniging of daarmede overeenkomende uitdrukking geheel 
,,hetzelfde verstaan" bij uitstek moeilijk was. 

lk zal, om mijne lezers niet noodeloos  te vermoeien,  er 
mij van onthouden in dit niet speciaal voor  rechtsgeleerden 
bestemde tijdschrift diep in te gaan op de in de Staten- 
Generaal over de wet gehouden schriftelijke en mondelinge 
debatten, tengevolge waarvan,  in wat ten slotte wet is ge- 
worden ook war de meest fundamenteele begiriselen be- 
treft, weinig meer van her oorspronkelijke ontwerp der 
Regeering is overgebleven. De belangstellende lezer vindt 
die op uitstekende wijze in verschillende aan de wet gewijde 
monographi~n weergegeven. 3) Dat het ontwerp staande de 
beraadslagingen door den toenmaligen Minister van Justitie 
Baron van Lynden van Sandenburg, die er anders niet van 
hield om zoo met zich te laten sollen, niet is ingetrokken, 
zal wel hoofdzakelijk daaraan te danken zijn geweest,  dat 

1) Rechtsgeleerd Magazijn 1903, bl. 220. 
~) Behalve het reeds vroeger geciteerde werk van Mr. Goeman 

Borgesius en een stuk in ,,de Economist*, iaargang 1877, D1. II, 
bldz. 922 van Mr. de  Bruyn Kops, die beiden als leden der 
Tweede Kamer aan de totstandkoming hebben medegewerkt, noem 
ik hog: Mr. J. G. Kist in zijn Handelsrecht, de verdienstelijke 
dissertatie van Mr. J. H. Boudewijnse: De Coi3peratieve Ver- 
eeniging naar Ned. Recht, Leiden 1892, Mr. G. G. van der Hoeven, 
Wet tot regeling der C. V., met inleiding en aanteekeningen (1904) 
en de Toelichting op de wet van Mr. M. Polak, 190r benevens 
hog een paar populaire geschriften door Mr. M. W. F. Treub en 
Mr. J. H. Boudewijnse op verzoek van her Nut en van den 
Co6peratieven Bond geschreven. Eindel[jk de pas voor enkele 
dagen verschenen dissertatie van Mr. Dr. R. E. Kr~mer te Utrecht 
gepromoveerd, ,Wettelijke regeling der C.V.~, mij door welwillende 
bemiddeling van Prof. Molengraaff verschaft, toen mijn artikel 
bijna voltooid was. Deze geeft o.a.. een aardig overzicht van de 
buitenlandsche wetgeving alsmede zijne denkbeelden voor wets- 
wijziging. 
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deze Minister door op het voetspoor van zijn voorganger 
Mr. G. de Vries Az. de Koninklijke goedkeuring te ont- 
houden aan een Co6peratieve Vereeniging, die zich volgens 
de wet van 1855 als rechtspersoon erkend wilde zien, 
terwijl hij evenmin die vereenigingen met vrije uittreding 
der leden en daardoor veranderlijk kapitaal als naamlooze 
vennootschap kon doen erkennen --zichzelf elken terug- 
tocht onrnogelijk had gernaakt. Slechts door een afzonderlijke 
wet, die de co6peratieve vereeniging qua talis erkende en 
haar rechtspersoonlijkheid verleende, kon een onmogelijke 
toestand, die de opkomende co6peratiebewegingalle levens- 
sappen zou hebben afgesneden, worden voorkomen. Een 
toestand, waarvoor terecht deze Minister de verantwoor- 
delijkheid niet wenschte te aanvaarden en tot voorkoming 
waarvan hij, met de groote mate van plichtsbesef, die 
dezen staatsman steeds heeft gekenmerkt, ~) liever aan bet 
gevoel zijner gekwetste eigenliefde het zwfjgen oplegde. 
Hierdoor alleen is het begrijpelijk, dat hij her woord ,,on- 
aannemelijk" dat tegenover de vele diepingrijpende amen- 
dernenten hem dikwijls op de lippen rnoet hebben gezweefd 
en dat bij alleszins mogelijke aanneming van' 66n dier 
amendementen de geheele wet zou hebben doen duikelen, 
binnenhield. Hoe weinig beginselvast trouwens de Kamer 
zelf stond tegenover deze slecht verteerde materie, die zij 
bij de wet moest regelen, blijkt wel het beste hieruit, dat 
een amendement van Mr. Wintgens om de tegenwoordige 
vierde alinea van art. 7, die voorschrijft, dat de acte van 
oprichting op straffe van nietigheid de bepaling moet bevatten 
,,in w e l k e  m a t e  de l e d e n  p e r s o o n l i j k  a a n s p r a -  
k e l i j k  zijn v o o r  de v e r b i n t e n i s s e n  d e r  v e r e e n i -  
g i n g",  - -  waarop voornamelijk thans de mogetijkheid om 
die aansprakelijkheid te beperken berust - -  weg te laten, 
met de bedoeling om daarvoor in een nieuw artikel 9 de 
verplichte onbeperkte h0ofdelijke aansprakelijkheid der leden 

1) Wij herinneren er aan hoe dezelfde staatsman later hoewel 
nagenoeg geheel blind geworden als Minister van Financi~n in het 
naar hem genoemde kabinet (1879--83) fungeerde, bij welke ge- 
legenheid hij de zoog. millioenenrede, die toen hog een rede was 
en niet zooals thans schriftelijk werd ingediend, met alle cijfers, 
centen en halve centen incluis geheel uit het hoofd opzeide. 
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in de plaats te stellen, - -  weik amendement door het staken 
der stemmen bijna was aangenomen geweest - - d e n  daarop 
volgenden dag met overgroote meerderheid, 62 tegen 6 
stemmen, werd verworpen. Welke verrassingen daarenboven 
het recht van amendement, tenzij met groote omzichtigheid 
en grondige kennis der te regelen materie gebruikt, soms 
kan opleveren, zal aanstonds blijken, wanneer ik hoop 
aan te toonen, dat deze zelfde alinea, tengevolge van een 
door de Regeering overgenomen amendement van Mr. G. 
de Vries Azn. in de wet.gekomen, nagenoeg precies het 
tegenovergestelde bepaalt van wat volgens Mr. Goeman 
Borgesius, die het weten kan, de voorsteller meende er 
mede te bereiken: namelijk, dat daardoor , , n a t u u r l i j k  
, g e h e e l e  u i t s l u i t i n g  d e r  p e r s o o n l i j k e  a a n s p r a -  
, , k e l i j k h e i d  w o r d t  a f g e s n e d e n " ,  i Men zal daardoor 
het wanhopige inzien van de taak des rechters in zulk een 
geval, die, als de woordelijke uitlegging der wet hem in 
den steek laat, 's wetgevers bedoeling moet gaan opsporen ! 

Behalve artikel 7, n ~ 4, hierboven genoemd handelen 
over de aansprakelijkheid der leden van de Co6peratieve 
Vereeniging de artt. 19 en 20, aldus luidende: 

Art 19. 
,,Indien bij de gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffe- 

,,ning van den .boedel der vereeniging blijkt, dat hare 
,goederen ontoereikend zijn om aan hare verbintenissen te 
,,voldoen, zijn zij, die bij de ontbinding leden waren, of 
,,in het jaar, daaraan voorafgaande, zijn uitgetreden, tot 
,,dekking van het tekort, en wel, indien bij de statuten 
,,niet anders is bepaald, voor gelijke deelen verplicht, met 
,dien verstande, dat zij ook gezamenlijk voor de betaling 
,,van ieders aandeel in den omslag borg blijven. De aan- 
,,sprakelijke personen zijn gehouden tot onmiddelijke be- 
,,taling van hun aandeel in den omslag, vermeerderd met 
,,vijftig ten honderd of zooveel minder als de vereffenaar 
,,of curator voldoende acht tot voorloopige dekking van 
,,een naderen omslag, van de kosten van invordering en 
,,voor het aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven 
,,aan hunne verplichting te voldoen." 

1) Mr. Goeman Borgesius, bldz. 47. 
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En art. 20. 
,,Indien de voordeelen der vereeniging volgens de acte 

,,van oprichting ongelijk tusschen de leden worden verdeeld, 
,,naarmate van het bedrag der inleggelden of eenigen anderen 
,,maatstaf, kan bij de acte van oprichting worden bepaald, 
,,dat de omslag van het tekort geheel of ten deele naar 
,denzelfden maatstaf zal geschieden. 

,,In dit geval kan de aansprakelijkheid ook worden beperkt 
,,tot een in de verhouding tot den aangenomen maatstaf 
,,bepaalde som. 

,,Bij toepassing dezer bepaling worden teruggaven van 
,,inleggelden in het jaar, aan de ontbinding voorafgaande, 
,,als niet geschied beschouwd". 

Door Mr. J. G. Kist en andere commentatoren t) wordt 
m.i. terecht beweerd dat art. 20 - -  althans de beide laatste 
alinea's van dit a r t i k e l -  eigenlijk overbodig is, omdat 
daarin slechts voorbeelden worden gegeven hoe men op 
verschillende wijzen een beperkte aansprakelijkheid der 
leden kan regelen. Duidelijker zou dit echter zijn geweest, 
indien men niet te kwader ure door aanneming van een 
amendement Wintgens, die zooals reeds vermeld, sterk voor 
onbeperkte solidaire aansprakelijkheid geporteerd was, de 
oorspronketijke tweede alinea van art. 19, welk artikel zijn 
ontstaan dankt aan een amendement der Commissie van Rap- 
porteurs en welke alinea iuidde: ,,De aansprakelijkheid voor 
het tekort kan bij de acte van oprichting tot een bepaalde 
som voor ieder lid worden beperkt", had doen vervallen. 
Toen daarentegen her amendement van denzelfden Mr. Wint- 
gens om dan ook het tegenwoordige art. 7, sub 4 te doen 
vervallen, war van zijn standpunt volkomen logisch was ge- 
dacht, met groote meerderheid werd verworpen, ontstond 
hierdoor een halfheid in de wet, een hinken op twee gedach- 
ten, dat geruimen tijd met eenig recht heeft doen twijfelen, 
welk systeem nu eigenlijk aan de wet ten grondslag ligt. 
Merkwaardig is het zeker, dat eerst, nadat de wet 32 jaren 
had gewerkt, de Hooge Raad geroepen werd over deze 

') Mr. Polak, bldz. 102, Mr. G. G. van der Hoeven~ bldz. 30, 
Diss. Mr. Boudewijnse, bldz. 73. 
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ievensvraag voor de Co6peratieve Vereenigingen uitspraak te 
doen,  en wel in de bekende zaak der Co6peratieve Export 
Slachterij en Slagerij Eigen Hulp, gevestigd te Stichtsch 
Veenendaal (arrest van 24 April 1908, W. 8699). In de 
statuten dezer vereeniging had men de aansprakelijkheid der 
leden tot de luttele som van f 5.- per lid beperkt. Toen nu de 
zaken zoo slecht gingen, dat de vereeniging met schulden 
beladen in 1905 failliet ging, trachtte de Curator ,,ten appetijte 
der crediteuren" een financieele slachting onder de slagers- 
leden zelf aan te richten en begon met 66n hunner te 
Geldersch Veenendaal wonende,  voor een veel hooger 
bedrag dan f 5.- tot dekking van het tekort in rechten aan 
te spreken. Dit mocht hem echter niet gelukken, want 
zoowel door  den Kantonrechter te Wageningen als door  
de Rechtbank te Arnhem zag hij zijn daartoe strekkende 
vordering afgewezen, terwijl de Hooge Raad conform de 
conclusie van den advocaat-generaal, Jhr. Mr. Rethaan 
Macar6 de cassatie tegen laatstgenoemd vonnis ingesteld, 
verwierp. 1) Sindsdien kan de quaestie vrijwel als beslecht 
worden beschouwd ten voordeele van hen, die de mogelijk- 
heid aannemen van een facultatieve beperkte aansprakelijk- 
heid uitdrukkelijk bij de statuten te bepalen (gewijzigd Duitsch 
systeem van gezamenlijke borgtocht voor  elkander door  repar- 
titie tot de geheele schuldenlast is gekweten) -~). 

I) In een der z.aken van de Gelria, het te voren gemeldelange 
vonnis, had de Tielsche rechtbank W. 8033 reeds in denzelfden 
zin beslist. 

2) Voorzoover mij bekend, houdt alleen de heer J. A. Berendsen, 
notaris te Dedemsvaart, die reeds vroeger in W. 7613 over deze 
quaestie schreef in her Handelsblad van 24 December 1912 (Avond- 
blad, 5 a~ blad), met eene volharding een betere zaak waardig 
tegenover den Hoogen Raad en alle commentatoren nog vol dat 
de beperkte aansprakelijkheid, volgens onze wet niet geoorloofd 
zou zijn. Zijn boofdargument is, dat art. 19, regelende materieel 
recht alleen, de onbeperkte aansprakelijkheid ,~oelaat, waartegen 
z.i. een beroep op art. 7 sub. 4 als slechts formeel recht gevende 
moet falen. Afgezien daarvan, dat zijne praemisse omtrent art. 19, 
beschouwd in verband met artikel 20 niet juist is (zie in gelijken 
zin Mr. Goeman Borgesius bldz. 69 bovenaan en: Mr.. J. H. 
Boudewijnse bldz. 110 onderaan) leidt zijne op gemelde prioriteit 
gebouwde conclusie er toe om art. 7 sub. 4 ~ dat N.B. een voor- 
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lk ge loof ,  dat ik niet beter kan doen  v o o r  hen ,  die 
precies willen weten ,  wat thans in onze  wet op de Co6pe-  
ratieve Vereenigingen omtrent  de aansprakelijkheid der leden 
is voo rgesch reven ,  dan over  te nemen de even concise als 
heldere uiteenzetting, die Prof. Molengraaff daarvan heeft 
gegeven in an twoord  op eenige vragen hem in 1903 gesteld 
doo r  de Commiss ie  van Redactie van het Maandblad van 
de CoOperatie en te vinden in het Jaa rboek je  1912 van 
den Neder landschen Co6perat ieven b o n d ,  blz. 32 vv. ~) 

lo. ,,Uit art. 7 no 4 der wet op de Co6pera t ieve  Ver- 

,,eenigingen blijkt, dat de maat  van de persoonl i jke  aan- 
,,sprakelijkheid der leden voo r  de verbintenissen der vereeni- 
,,ging in de statuten naar goedvinden kan worden  bepaald ,  
,,dat derhalve deze aansp rake l i j khe id - -d i e  blijkens de artikelen 
,, 19 en 20 n i e t is een aansprakeli jkheid rechtstreeks tegenover  
,,de schuldeischers  maar  eene jegens de vereeniging zelve 
,,om in geval van gerechtelijke of buitengerechteli jke ver- 

schrift bevat, dat in de Statuten op straffe van nietigheid moet 
worden nagekomen, eenvoudig als niet geschreven te beschouwen. 
Een juridische olifant, die het mij en wat meer zegt, ook waar- 
schijnlijk den Hoogen Raad wat machtig is om te verzwelgen. Den 
notaris zullen bij deze wijze van wetsuitlegging het testament en 
de daartoe betrekkelijke artt. 931 en 935 B. W. war veel door her 
hoofd hebben gespeeld. Zijne onjuiste opvatting vloeit natuurlijk 
voort u i t  en steunt alleen 6p de verkeerde aanneming van het 
amendement Wintgens hier boven vermeld, dat de tweede alinea 
van art. 19 ten onrechte deed vervallen, een vergissing van de 
Tweede Kamer begrijpelijk en vergeefelijk bij de beslissing van 
een grootendeels uit niet-deskundigen bestaande vergadering over 
een wirwar van systemen en amendementen. Deze alinea zou den 
heer B. her door h e m  noodig geoordeelde materieel substraat 
hebben verschaft voor het f ormeele voorschrift van art. 7 sub. N ~ 4, 
waarnaar hij thans tevergeefs zoekt. Slechts grondige voorbereiding 
door roet de practijk vertrouwde juristen in de departementen en 
verdediging door een Minister, die zijn materie door en door 
kent en zijn touwtje vasthoudt, zooals zulks bij ons Wetboek van 
Strafrecht door wijlen Minister Modderman heeft plaats gevonden, 
kan alleen vrijwaren tegen zulke parlementaire ongelukjes, waar- 
mede later de rechterlijke macht krijgt op te Irekken. 

~) Dit jaarboekje, dat was uitverkocht, werd met anderbelang- 
rijk d~,ch minder gemakkelijk te verkrijgen materiaal met groote 
welwillendheid mij ten dienste gesteld door den heer H. van der 
Mandere t e ' s  Hage, secretaris van dien Bond. Hem zij daarvoor 
hier mijn hartelijke dank gebracht. 
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,,effening het tekort te d e k k e n -  kan worden beperkt zonder 
,,dat de wet voor die beperking een grens stelt. Is de 
,,aansprakelijkheid beperkt dan geldt dit ook voor het gevai 
,,van faillissement; de leden zuIZen tot dekking van het 
,,tekort niet m e e r  behoeven bij te dragen dan de statuten 
,,aangeven. 

2 o. ,,Zooals reeds sub 1o werd opgemerkt, stelt de wet 
,,in art. 7 n ~ 4 aan de beperking der aansprakelijkheid geen 
,,grens. Het kan dus niet in strijd worden geacht met de 
,,wet, dat de aansprakelijkheid wordt beperkt tot het in- 
,,leggeld, tot het nominaal bedrag van her maximum geoor- 
,,loofd aandeelenbezit, tot een bepaalde sore bij een of 
,,meet gulden of wel op an.dere wijze. B e p e r k i n g  d e r  
, , p e r s o o n l i j k e  a a n s p r a k e l i j k h e i d  t o t  he t  i n l e g -  
, ,geld is f e i t e l i j k  u i t s l u i t i n g  d a a r v a n ,  m a a r  k a n  
, , toch n i e t  als  o n g e o o r l o o f d w o r d e n  b e s c h o u w d ,  
,,omdat de wet in elk geval beperking tot een nominaal 
,,bedrag., bijv. een halven cent toelaat. 

3 o. ,,Art. 19 moet aldus worden verstaan, dat het tekort 
,,wordt gedeeld door het aantal leden, vermeerderd met het 
,,aantal van hen, die in bet jaar aan de ontbinding vooraf- 
,,gaande zijn uitgetreden, leder lid en ieder in bedoeld jaar 
,,uitgetreden lid moet een bedrag betalen gelijk aan het 
,,aldus verkregen quotient, vermeerderd met 50 pCt. Komt, 
,,doordat leden of uitgetreden leden in gebreke blijven hun 
,aandeel te betalen niet genoeg binnen om her tekort aan 
,,re zuiveren, dan  wordt wat daaraan ontbreekt opnieuw 
,,omgeslagen over hen, die w~l betaald hebben, en daar- 
,,mede telkens voortgegaan totdat het geheele tekort is 
,,gedekt. 

4 o. ,,Zwijgen de Statuten der vereeniging over de aan- 
,,sprakelijkheid of bevatten zij ten aanzien van dit onderwerp 
,,slechts een verwijzing naar de bepalingen der wet of naar 
,artikel 19 der wet, dan zijn - -  bij ontbinding der ver- 
, ,eeniging-- alle leden en de in hetjaar, voorafgaande aan 
,,de ontbinding, uitgetreden leden onbeperkt aansprakelijk 
,,root het tekort, dat mocht blijken aanwezig te zijn, en 
,,mitsdien verplicht dit ten volle aan te zuiveren." 

,,Is daarentegen de aansprakelijkheid in de Statuten uit- 
,,drukkelijk beperkt, dan moet daarmede bij den omslag 
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,,volgens artikel 19 worden rekening gehouden en kan ieder 
,,lid (en ieder lid uitgetreden in het jaar aan de ontbinding 
,,voorafgaande) slechts worden aangesproken binnen de 
,,grens, voor zijn aanspral<elijkheid gesteld." 

,,Is die grens het inleggeld of het maximum geoorloofd 
,,aandeelenbezit en zijn deze aandeelen volgestort, dan kan 
,,0Zan de leden en uitgetreden leden, voor zoover deze 
,,hunne storting niet hebben terug ontvangen, tot dekking 
,,van het tekort niets meer worden gevorderd. Is die grens 
,,het maximum geoorloofd aandeelenbezit en zijn deze aan- 
,,deelen n i e t  volgestort dan kan niet meer worden ge- 
,,vorderd, dan het verschil tusschen het nominaal bedrag 
,,der aandeelen en hetgeen daarop is volgestort of te goed 
,,geschreven, indien de storting plaats heeft in den vorm 
,,van tegoedschrijving. Is de aansprakelijkheid beperkt tot 
,,een bepaalde sore, dan wijst deze som het maximum aan, 
,dat van een lid (of uitgetreden lid) ingevolge het onder 
,,3 o. gezegde kan worden gevorderd" 

Uit het gespatieerd gedrukte volgt van zelf de juistheid 
van wat ik daar straks ') beweerde, namelijk dat door de 
aanneming van het amendement van Mr. (5. de Vries Az., 
waarmede hij beoogde de door de Regeering v o o r g e -  
s t e l d e  m o g e l i j k h e i d  van  g e h e e l e  u i t s l u i t i n g  der 
p e r s o o n l i j k e  a a n s p r a k e l i j k h e i d  de r  l e d e n  af te 
s n i j d e n ,  dit doel geenszins werd bereikt, lmmers bij be- 
perking der aansprakelijkheid tot het inleggeld wordt uit- 
sluitend de a a n s p r a k e l i j k h e i d  van den r e c h t s p e r s o o n  
m e t  zijn v e r m o g e n  gesteld in de plaats van de per-  
s o o n l i j k e  a a n s p r a k e l i j k h e i d  d e r l e d e n , d i e d a a r -  
d o o r  g e h e e l  w e g v a l t .  Dat echter de door dit amende- 
ment in de wet opgenomen vierde alinea van art. 7, weik 
amendement slechts tegen de geheele uitsluiting der per- 

'soonlijke aansprakelijkheid was gericht, integendeel het 
plechtanker is geworden van de mogelijkheid der beperking 
der anders onbeperkte aansprakelijkheid van art. 19 is een 
gelukkig toeval, waarvoor allen, die met mij tegen de 
onbeperkte aansprakelijkheid zijn gekant, niet dankbaar 
genoeg kunnen zijn. Al wordt er m.i. van die gelegenheid 

1) Zie blz. 204. 
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om de aansprakelijkheid te beperken niet voldoende gebruik 
gemaakt,  daar er dit jaar reeds heel wat co6peratieve 
vereenigingen zijn opgericht met onbeperkte,  sommigen 
zelfs met hoofdelijke aansprakelijkheid der leden. Meestal 
wordt in deze kennelijk naar een vast formulier op gestelde 
statuten onder het hoofdstuk ,,Rechten en Plichten der 
leden" de bepaling van art. 19 der wet op de Co6peratieve 
Vereenigingen woordelijk overgenometl of daarnaar ver- 
wezen. De uitzonderingen vormen eenerzijds die statuten, 
welke uitdrukkelijk hoofdelijke aansprakelijkheid voorschrijven, 
anderzijds die, welke de aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot 
een bepaalde som,  somtijds tot het inleggeld of de genomen 
aandeelen, al of niet volgestort,  beperken. ~) Tegen de 
bepaling van art. 7 sub 4,  dat de statuten op straffe van 
nietigheid een bepaling omtrent de mate der aansprakelijk- 
held der leden moeten inhouden, wordt nog al eens ge- 
zondigd. Andere statuten daarentegen bevatten de bepaling, 
dat de leden p e r s o o n l i j k  aansprakelijk zijn, een zeer 
dubbelzinnige en gevaarlijke uitdrukking, die den schijn 
wekt, als had men in plaats van de indirecte aansprakelijkheid 
van art. 19 eene directe willen stellen, terwijl dit toch 
vermoedelijk niet de bedoeling is. lmmers indien bestuurders 
of commissarissen eener zwakstaande naamlooze vennoot- 
schap zich p e r s o o n I ij k borg of aansprakelijk stellen voor  
een aan te gane schuld der vennootschap,  wordt hierdoor 
een directe rechtsband gelegd tusschen den crediteur en de 

t) Als curiosum op dit gebied zij hier medegedeeld, dat de 
statuten der Co~peratieve Hengstenhouderij ~Hou en Trouw voor 
Venlo en omstreken, geen andere aansprakelijkheid vermelden, 
dan dat winst en verlies onder de leden worden verdeeld. Her 
verlies moet dan worden verhaald op de 1280 inleggeld, door elk 
lid per gehouden merrie te storten. Een uitdrukkelijke beperking 
der aansprakelijkheid tot dit bedrag ontbreekt, wat m.i. in strijd 
is met art. 7 N ~ ~. Daarentegen bevatten de statuten behalve de 
bepaling dat op Zondagen en R. K. feestdagen den hengst geelx 
merriSn ter dekking mogen worden toegevoerd, ook het van loffe- 
lijke zorg voor de veredeling van her paardenras getuigende voor- 
schriff, dat de hengstenhouder steeds des avonds in den stal een 
,slobber van tarwezemelen, moet gereedhouden en dat de hengst 
slechts op oude gezonde hayer mag worden onthaald. Bepalingen, 
die m.i. in een aparte instrucfie voor dien dignitaris beter o p  
haar plaats waren geweest? 
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verbondenen, die bij wanbetaling van de principale debitrice, 
hetzij na of zonder uitwinning, direct tot betaling zijn 
verplicht en door den crediteur in rechten kunnen worden 
aangesproken. Volgens art. 19, waaraan men waarschijnlijk 
geenszins de bedoeling had te willen derogeeren, hoewel 
dit veroorloofd is, gaat alles via de liquidateuren of in cas van 
faillissement via den curator. De ,,Einzelangriff" der Duitsche 
wet is uitgesloten bij de ~ansprakelijkheid volgens art. 19. 

Men ziet hieruit hoe slecht de ingewikkelde bepalingen 
onzer wet worden begrepen, lk zal straks nog een sterk 
staaltje mededeelen, hoezeer dit bet geval is zelfs in 
kringen, waar men anders zou verwachten. 

Wenden wij thans onzen blik naar het Oosten,  vanwaar 
in overoude dagen de wijsheid placht te komen. 

In de Duitsche wet van 4 Juli 1868 was in de paragrafen 
52 tot 62, voornamelijk onder invloed van Schulze-Delitzsch; 
den aanstichter van velen der naar hem genoemde crediet- 
vereenigingen op co6peratieven grondslag, her systeem der 
onbeperkte hoofdelijke subsidiaire aansprakelijkheid der 
leden voor de schulden der vereeniging 1) opgenomen. 

Reeds spoedig echter ontspon zich de bekende strijd 
tusschen Schulze-Delitzsch en Parisius ter eenre zijde, die 
dit beginsel als het eenig waarachtige bleven erkennen en 
anderzijds den bekenden Berlijnschen professor L. Gold- 
schmidt, stichter van het hog naar hem genoemde ,,Zeit- 
schrift ffir den gesammte Handelsrecht", die de wenschelijkheid 
om de facultieve beperkte aansprakelijkheid in de wet op 
te nemen voorstond. 

Waar Schulze-Delitzsch zich met name op her vroegere 
Engelsche recht beriep en de latere wijzigingen m.i. met 
weinig recht als ,,bedenkliche Erschiitterungen der allein 
gesunden Kreditbasis" ~) beschouwde en volhield, evenals 

~) Goldschmidt bldz. 60 Zeitschrift XXVII omschrijft het als 
�9 eine im Wesen der Geuossenschaft begr~indete Garantiever- 
pflichtung nach Art. der Schadlosb~rgschaft~. Direct verhaal op de 
leden krijgt een crediteur eerst nadat bij faiUissement is gebleken 
dat zijn vordering niet op het vermogen der vereeniging verhaal- 
baar is (w 122 Wet van 1889 Einzel = angrifl). 

2) Goldschmidt's Zeitschrift Band XXVII, h[dz. 86. 



212 

Arrigo Valentini hiervoren genoemd, dat alleen de onbe- 
perkte aansprakelijkheid de leden met de ware ambitie voor 
het welzijn hunner vereeniging kan bezielen, voerde Gold- 
schmidt met een beroep op cijfers aan, dat de zeer gemengde 
soort  van leden, vooral in de groote verbruiks-, crediet-en 
voorschotvereenigingen ' ) ,  die elkaar absoluut niet kennen 
dit nauwkeurig toezicht op de handelingen van het bestuur, 
waarvoor zij onbeperkt aansprakelijk zijn, buitensloot 2): 
Toch waagde zelfs ook Goldschmidt niet aan te raden in 
de wet de deur voor de beperkte aansprakelijkheid verder 
dan  0p een kiertje open te zetten: ,,Die Gesetzgebung darf 
daher keineswegs das System der beschr~inkten Haft gegen 
das der unbeschr/~nkten irgendwie begfinstigen, es empfiehlt 
sich eher der umgekehrte Weg". 3)eene meening oorspron-  
kelijk van Schulze-Delitzsch, doch waarmede ook  Gold- 
schmidt zeide zich te kunnen vereenigen. Met name wees 
echter laatstgenoemde op bet verschijnsel, dat zich ook toen 
in Duitschland voordeed,  zooals h~t zich ook hier te lande 
herhaaldelijk heeft vertoond,  dat men ond6rnemingen op- 
richtte, welke kennelijk c06peratie beoogden,  doch die men 
om aan de onbeperkte aansprakelijkheid te ontsnappen in 
den vorm van naamlooze vennootschappen met vast kapitaal 
stak. 4) Eene omstandigheid, die alleszins geschikt was om 
een rechtgeaarden Duitschen geleerde die er van houdt om 
de uitingen van her maatschappelijke leven in afzonderlijke 

I) AIs boven, bldz. 83. 
2) L. Parisius, die zooals gezegd een sterk voorstander van de 

onbeperktr aansprakelijkheid is, wijst er in zijn werkje: Kredit- 
genossenschaften nach Schulze-Delitzsch (2 ae druk 1898, bldz. 13) 
op, dat het daarentegen voor die Crediet- en Voorschotvereeni- 
gingen op co6peratieven grondslag noodzakelijk is, dat de leden 
tot verschillende soorten beroepen behooren, teneinde verschillende 
behoeften, die zich niet tegelijkertijd doen gelden, te bevredigen 
en daardoor den omzet meer gelijkmatig te maken. Dit geldt 
zoowet voor de verschillende tijden van her jaar als voor het ge- 
val van werkeloosheid, stakin G, crisis enz. Behooren de werklieden 
tot een groep, dan zou het hollen of stilstaan zijn. Hoe die twee 
even juiste argumenten voor en tegen de onbeperkte aansprakelijk- 
heid in een concreet geval te verzoenen schijnt mij een ~puzzle~, 
waarvan ik de oplossing gaarne aan de voorstanders overlaat. 

~) Als boven, bldz. 77. 
~) In denzelfden zin Parisius als boven bldz. 12. 
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hokjes te plaatsen en van wetenschappelijke etiketjes te 
voorzien,  den doodschrik op het lijf te jagen. 

Nadat,  zooals reeds vroeger vermeld,  Schulze-Delitzsch 
kort v66r zijn dood zich meer ten gunste dezer bevoegdheid 
om de aansprakelijkheid te beperken had uitgesproken, kwam 
de wetgever aan den aigemeen geworden aandrang in deze 
richting tegemoet ,  door  bij de wet van 1 Mei 1889 t) in 
paragraaf 2 de mogelijkheid te openen voor  drie soorten 
van co0peratieve vereenigingen, namelijk: 

1 o. Genossenschaften mit unbeschr~inkter Haftpflicht. 
2o. Genossenschaften mit unbeschr~nkter Nachschuszpflicht. 
3 o. Qenossenschaften mit beschr~inkter Haftpflicht. 
Het verschil tusschen de eerste en tweede soort  bestaat 

hoofdzakelijk daarin, dat terwijl de crediteuren eener failliete 
Qenossenschaft  der eerste soort ,  onder sommige omstan- 
digheden,  d. i .  na een rechterlijke uitspraak daaromtrent  
direct verhaal op elk der leden en binnen zekeren tijd 
uitgetreden leden hebben,  zooals ook bij de vroegere wet 
was bepaald, (de zoogenaamde , ,Einzelangriff")de credi- 
teuren der tweede soort  elk direct verhaal op de leden en 
uitgetreden leden missen,  zooals zulks ook in onze wet 
het gevai is. 

Wat de derde soor t  betreft, bepaalt paragraaf 131, dat 
de , ,Haftsumme" in d e  statuten moet  zijn vastgesteld en 
niet kleiner mag zijn dan het ,,Qesch/iftsantheil", d.i. het 
inleggeld, als het aandeel is volgestort en als het niet is 
volgestort ook het deel, waarvoor men zich heeft verbonden. 

Buitendien bevat deze wet twee nieuwe gewichtige be- 
ginselen : lo. een verplichte contr61e door  Revisoren (accoun- 
tants) aan te stellen door  de vakvereeniging, waartoe de 
Genossenschaft  behoort  (Verbandsrevisoren), soms door  de 
Rechtbank (Gerichtsrevisoren),  2 o. een betrekkelijk verbod 
om met anderen dan zij, die lid zijn, zaken te doen ,  vooral 
wat betreft de leverantie der verbruiksvereenigingen en het 
geven van credieten door  voorschotvereenigingen. Dit laatste 
is voor de Co6peratieve Vereenigingen in art. 2 van onze 
wet uitdrukkelijk veroorloofd. 

I) L. Parisius und Dr. Hans Cringer Das Reichgesetz betreffend 
die Erwerbs- en Wirthschaftsgenossenschaften mit Anmerkungen, 
in de bekende verzameling van Guttentag. 4= de druk 1912. 
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Van de nieuwe bevoegdheid om de aansprakelijkheid t e  
beperken, schijnt in Duitschland niet veel gebruik te zijn 
gemaakt. Volgens een opgave in her hierna te melden 
tijdschrift ,,die Bank" hebben van 18.000 Duitsche Kredit- 
genossenschaften I) bijna 16.000 de onbeperkte aansprake- 
lijkheid in een der beide genoemde vormen behouden,  
gewoonlijk in den eersten. 

Het zou mij intusschen niet verwonderen als een opzien- 
barend geval het vorige jaar te Niedermodau in Hessen- 
Darmstadt voorgekomen o p  de openbare meening in dit 
opzicht een belangrijken invloed zou uitoefenen, welk geval 
men in kleuren en geuren beschreven vindtin het Augustus- 
nummer van bet tijdschrift ,,Die Bank", Monatshefte f/it 
Finanz- und Bankwesen, door Alfred Lansburgh te Berlijn 
sinds eenigen tijd uitgegeven. 

Te Niedermodau, een dorpje van 650inwoners,  niet ver 
van het bij onze landgenooten als zomerverblijf gunstig 
bekende Jugenheim aan de Bergstrasze ging in her vorige 
jaar de aldaar gevestigde Co6peratieve Vereeniging ,,Spar- 
und Kreditverein" failliet met een passief van 2�89 millioen 
Mark, waartegenover slechts een actief van I millioen stond. 
Aanleiding tot her debacle gaf, dat de laatste leider om in 
zijn priv6 ondernomen doch mislukte grondspeculaties in 
Darmstadt te dekken, zich aan valschheid in wissels had 
schuldig gemaakt; waarvan de ontdekking tot een nauw- 
keurig onderzoek der zaak leidde. Daarbij bleek, dat deze 
reeds een aantal jaren onder nul was, doch zich alleen 
staande had kunnen houden door de inlegging van nieuwe 
spaargelden, die nu natuurlijk dagelijks door opvraging 
verminderden. Men had veel te hooge credieten aan enkele 
personen verleend, aan sommigen zelfs ettelijke honderd- 
duizend Mark op wissels, die niet goed bleken te zijn of 
onder hypothecair verband op te hoog getaxeerde eigen- 
dommen,  die onverkoopbaar bleken tot het bedrag, da te r  
op was voorgeschoten en die daarom meest werden inge- 
kocht en tot dien te hoogen prijs op de balans bleven 

I) Waarom gebruiken wij toch ook niet in navolging van de 
Duitschers bet zuivere Hollandsche woord .Genootschap,, inplaats 
van her onmogelijke .Co6peratieve Vereeniging~. Wij spreken toch 
ook van Bijbelgenootschap ? 



215 

staan om het geleden verlies verborgen te houden. Toen 
bet eindelijk tot een faillissement kwam, en de Kredit- 
vereeniging, die met de te Niedermodau gevestigde Co6pe- 
ratieve Verbruiksvereeniging v.erbonden was, ook deze in 
haren val meesleepte - -  waarbij bleek, dat geen van beiden 
zich hadden gehouden aan de verbodsbepalingen omtrent 
het geven van crediet en het leveren aan n i e t - l e d e n -  
moesten de gezamenlijke bewoners van Niedermodau, voor 
hun doen welgestelde landbouwers, doch die toch allen te 
zamen niet ruim 1�89 millioen Mark ,,waard" waren, als 
onbeperkt aansprakelijk voor dit groote tekort opkomen. 
Een ijskoude rilling ging door de gansche streek; de prijzen 
van vast goed, dat bij executie slechts met moeite een 
kooper buiten het dorp vond, daar ook alle buurlui failliet 
waren, daalden tot een in jaren niet gekend laag niveau. 
Niet ten onrechte vergelijkt Lansburgh de catastrophe bij 
een overstrooming of brand, die een gansche streek weg- 
spoelt of vernietigt ,,und gegen die es keinen Staudamm 
und keine Versicherung giebt." Om dan tot de gespatieerd 
gedrukte opmerking te komen : ,,So etwas darf einfach nicht 
vorkommen P' en daaraan wijselijk de nadere conclusie vast 
te knoopen,  dat nu her desniettegenstaande toch heeft plaats 
gevonden, dit bedenkelijk torte plekken in het Duitsche 
,,Genossenschaftswesen" bloot legt. 1) 

Allereerst wijst schrijver daarbij op het gevaarlijke van 
het in de Duitsche Genossenschaften zoo algemeen gehul- 
digde beginsel der onbeperkte aansprakelijkheid: ,,Dieses 
,Eintreten mit dem ganzen VermOgen ffir fremdeVerpflich- 
,,tungen und Verfehlungen ist die Stfirke des Genossen- 
,,schaftswesens, denn es verdankt ihm seinen Kredit. Es ist 
,,aber zugleich auch seine Schw/iche denn es setzt gerade 
,,die besten Elemente der Bev61kerung die den idealen 
,,Grundsatz der N~chstenhilfe und des gegenseitigen Ein- 
,tretens Aller fiir Alle praktisch bet~tigen, der Gefahr des 
,,v611igen wirtschaftlichen Ruins aus." 

1) Volgens de Frankfurter Ztg. van 30 Maart jl. is precies het- 
zelfde in 1912 gebeurd te Oberstockstadt in Hessen, terwijl dezer 
dagen een groote Co6peratieve Landbouwbank te Darmstadt sur- 
s6ance van betaling moest aanvragen. 
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,Men zou niet in Duitschland moeten zijn om bij een 
dergelijke betreurenswaardige catastrophe niet in de eerste 
plaats zoowel tot leniging van den hood als tot voorkoming 
van herhaling de hulp van den staat en de overheid te zien 
inroepen. In den Landdag van Hessen deed de nationaal- 
liberale partij een voorstel om met staatsgeld de bedrukte 
boertjes door de ergste narigheid heen te helpen, wat, 
naar ik voor hen van harte hoop,  in die vergadering een 
meerderheid moge hebben gevonden, al meidt de geschie- 
denis dit voorloopig niet. Preventief durft de schrijver niet 
aanraden om op het door hem toch waarlijk scherp genoeg 
gecritiseerde beginsel der onbeperkteaansprakelijkheid 1 ) i n  
e e n s  terug te komen, waar dit in Duitschland zoo diep 
wortel heeft geschoten. Natuurlijk verwacht hij alleen hell 
van strenge wettelijke bepalingen omtrent het verbod van 
zaken doen met niet-leden en omtrent de contrOle door 
den ,,Revisor", dien hij vermoedelijk, al zegt hij het niet 
uitdrukkelijk, door een van staatswege aangestelden beambte 
wil vervangen. Dit laat zich zoo'n beetje tusschen de regels 
doorlezen, waar hij aan het slot van zijn artikel toornt 
tegen de valsche vrienden van het co6peratiewezen, die 
tegen ingrijpende herziening der wijze van contrOle opzien 
en die ,,notorische M~ingel nicht beseitigt sehen wollen nur 

1) Hij schrijft o.a. blz. 123 nog: Wir h~itten kein so hoch ent- 
wickeltes Genossenschaftswesen, wenn die 4 millionen Kreditver- 
bundenen die Verh~iltnisse nicht durch die rosenrote Brille sehen 
wtirden H~itten sie alle das Bewustsein der Gefahren, denen jede 
Genossenschaft im Falle ungeeigneter oder gar unredlicher Ver- 
waltung ausgesetzt ist, so wfirden woh[ nur sehr weinige yon l'hnen 
einwilligen, eine Haftpflicht in H6he ihres gesammten Verm6gens 
auf sich zu nehmen . . . . .  

. . . . .  Alle die vielen tausend Blinden sehend zu machen hiesz 
nichts anders als eine Katastrophe Llber das gesammte Genossen- 
schaftswesen herauf beschw6ren etc. Nadat hij op de vorige blad- 
zijde reeds had gewezen op het ~blinde Vertrauen, dutch die 
GeschRftsgebarung z a h l r e i c h e r  Genossenschaften in keiner 
Weise gerechtfertigt en op het daaruit ontstaande ,,Verlustgefahr 
ftir die in ~Gelddingen vielfach recht naiven Angeh6rigen~les l~tnd- 
lichen Mittelstandes,. Tout comme chez nous! Het gerucht wil, 
dat een groot aantal leden der Schiedamsche zaak het register 
(men beweert slechts losse vellen daarvan) teekenende meenden 
daardoor alleen hunne moreele adhaesie aan de zaak te schenken. 
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,,well der Staat es ist, der sie beseitigen will und a l l e i n  
, , b e s e i t i g e n  k a n n !  (De spatieering is van mij). 

Dit alles contrasteert echter wel allerzonderlingst met de 
bewering van Parisius in zijne ,,Kreditgenossenschaften nach 
Schutze-Delitzsch", blz. 5, waar hij zoo stoft op de ,,freie 
,,auf Selbsthilfe beruhende Genossenschaft". 

Zoo dacht men er nog over in 1898; doch ,,'t kan ver- 
keeren,"  zeide reeds Br~erol 

Liever dan in ons land, waar wij, naar ik meen, hog niet 
zoo diep in een verkeerd beginsel ons hebben vastgewerkt, 
m~e te doen aan die struisvogelpolitiek en alleen hulp te 
zoeken bij den ,,mit Imperium ausgestatteten Herrn 1) zou 
ik meer hell verwachten van de ware ,,selfhelp", die bij 
het Angelsaksische ras steeds zulke groote dingen heeft 
gewrocht. 

Toen in de jaren tusschen 1860 en 1870 de beruchte 
Amerikaansche speculant Daniel Drew zich met contrami- 
neeren in Erie shares eens leelijk had vastgewerkt, gaf zijn 
tegenstander, de oude Commodore  van der Bilt, nadat hij 
met Drew had afgerekend en dezen daarbij niet al te erg 
het vel over de ooren had gehaald, hem hog dezen ge- 
moedelijken raad: ,,After this, never sell what you hav'n 
't got, Danniel Don't  put it into any-man's power to 
ruin you! 2) 

De geslepen oude heer bedoelde natuurlijk hiermede, 
dat, terwijl het ergste, wat den h a u s s i e r kan overkomen, 
is, dat zijn bezit aan stukken niets waard wordt (wat 
trouwens vooral voor iemand,  die met geleendgeld dobbelt 
altijd hog erg genoeg kan zijn!), de h a i s s i e r ,  die opeen  
gegeven moment  niet kan leveren, wat hij in den wind 
heeft verkocht, zoogenaamd ,,cornered", totaal aan de genade 
of ongenade van zijn tegenstander is overgelaten. Deze kan 
den prijs, waarop wordt afgerekend, tot een ongelimiteerde 
hoogte opdrijven en daardoor desverkiezende zijn slacht- 
offer tot den bedelstaf brengen. 

i) Zie de dissertatie van Mr. J. A. Loeff, onzen oud-rainister 
van ]ustitie, Leiden, 1886. ~Publiek recht tegenover Privaatrecht.,, 

~) The Book of Daniel Drew by Bouckan White, een allerver- 
makelijkst boek, waarvan ik de lezing zeer kan aanbevelen. 

]~co,n. 19t3. 14 
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,,Don't put it into anyman's power to ruin you"T zegik 
den Commodore  ha, ook ten aanzien van her vraagstuk, 
dat ons hier bezig houdt. Stel U niet met al Uw hebben 
en houden aansprakelijk voor  anderer handelingen in zaken, 
waarop gij in den regel geen of nagenoeg geen toezicht 
kunt uitoefenen en die gij niet de macht hebt te verhinderen. 
Zich onbeperkt aansprakelijk verklaren voor eens anders 
handelingen m a g ' m . i ,  een verstandig man aliSOn doen bij 
een vennootschap onder firma, mits hij zelf der zake kundig 
zij, bij de keuze van zijn medevennoot de zorg aanwende 
eens uitstekenden huisvaders en make, dat hij door eigen 
dagelijksch toezicht op zijn zaken tevens vanzelf dien yen- 
hOOt voortdurend op zijn vingers ziet. Door  onbeperkte of 
hoofdelijke aansprakelijkheid gewone leden eener c06pera- 
tieve vereeniging te willen dwingen zich te bemoeien met 
alle bijzonderheden eener sores zeer uitgebreide gestie 
zooals o.a.  de heeren Arrigo Valentini, Parisius en anderen 
willen, getuigt in mijn oog van gemis aan menschenkennis 
en aan kennis van zaken. 

A a n  m e n s c h e n k e n n i s :  want wie weet niet hoeveel 
moeite er noodig is om aandeelhouders voor aanzienlijke 
bedragen in een naamlooze vennootschap geinteresseerd, 
over welker verlies, hoewel beperkt ,  zij toch allesbehalve 
gesticht zouden zijn, te nopen om maar een enkele alge- 
meene vergadering bij te wonen zoolang her oogenschijnlijk 
goed gaat en . . . . .  er op de vergadering geen schandaal 
te wachten is. ' )  

J) Parisius in zijn boven aangehaald werkje over de Kreditge- 
nossenschaften, blz. 17, klaagt, ondanks bet aangenomen beginsel 
der onbeperkte aansprakelijkheid, steen en been over het slechte 
bezoek der vergaderingen (in tegenstelling met den tijd tusschen 
1850 en 1860, toen de Genossenschaften pas in opkomst waren) 
en het streven der besturen om zich van de contrSle der leden 
te ontslaan,~ die Geschafte selbstherrlich zu leiten,~ zooals hij dit 
uitdrukt. Toch wil hij niet toegeven (blz. 12), dat bij d~confiture 
de onbeperkte am~sprakeiijkheid tot benadeeling der leden heeft 
geleid, doch geeft daarvan de schuld aan den,cVertrauensdusel und 
Gleichgftltigkeit der Mitglieder bei Wahrnehmung ihrer Rechte. 
,Ik constateer, dat dus volgens zijn eigen erkentenis de onbe- 
perkte aansprakelijkheid niet het gunstige gevolg heeft, dat hij er 
van verwacht, en dat zij door de leden totaal te ruineeren de 
gevolgen hunner nalatigheid nog belangrijk verscherpt. 
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Bij welk debacle eener groote onderneming blijken er 
niet minstens eenigen der Commissarissen totaal niet op 
de hoogte van den gang van zaken te zijll geweest, waar- 
voor zij krachtens het hun verstrekte mandaat (art. 183"/ 
B.W.) toch aansprakelijk kunnen worden gesteld? Want nog 
altijd geldt van velen onzer landslieden ook in ,,financibus", 
wat Jan de Witt in den eigenaardigen stijl diet dagen op 
30 October 1670 aan Pieter de Groot schreef, toen hij 
tevergeefs bij de Staten op vermeerdering der vloot aan- 
drong: ,,De aard van de hollanders is zoodanig, gelijk 
,,UEd. mede ten beste bekend is, dat als haar de nood en 
,,de periculen niet zeer klaar voor oogen komen,  zij 
,,geenszins gedisponeerd kunnen worden om naar behooren 
,,te vigileeren voor haar eigen securiteit". 

Dat het in Duitschland eigenlijk niet anders is, geeft ook 
Prof. L. Goldschmidt toe,  waar hij in zijne op 19 Maart 
1892 in de juristische Gesellschaft te Berlijn gehouden rede 
,,Alte und neue Formen der Gesellschaft blz. 21" zegt te 
vinden ,,dasz der schm~ihlichste Kreditmiszbrauch, n~ihmlich 
,,die gewissenloseste und frivolste Verschleuderung fremder 
,,Kapitali~n auch unter dem System der unbeschr~inkten 
,,Haftung statt zu finden pflegt." 

A a n  k e n n i  s v a n  z a k e n :  want al moge op het stuk 
der finantieele contrcSle de steen der wijzen nog niet ge- 
vonden zijn 1) - -  toen de accountant eerste klasse eenige 
jaren geleden hier te lande het eerst zijne intrede deed, 
heeft men wel een oogenblik getracht ons dit wijs te 
m a k e n ! -  ~ n  zaak toch kan wel geacht worden inter 
prudentes vast te staan. Dat er lets is, dat in een zaak 
van eenigen omvang hog erger is dan geen contr61e hoe- 
genaamd, n.l. allemanscontr~51e, die slechts ongemotiveerd 
wantrouwen zaait, in staat is om den besten en eerlijksten 
administrateur te verbitteren, hem het behoorlijk waarnemen 
van zijn baantje onmogelijk te maken en tot het nemen 

i) Men vergelijke hierover de beide interessante hootdartikelen 
in den Nieuwen Financier en Kapitalist resp. van _94 Januari 1913, 
getiteld ~Buitenlandsche accountants-verklaringen en van 12 Februari 
1913 <<ContrSlemethoden; dit laatste de vertaling van een voor- 
lezing van een Amerikaansch Hoogleeraar in de edele kunst van 
het boekhouden. 
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van ontslag te nopen. Als hij tenminste niet zoo verstandig 
is om te weten, dat na eenigen tijd allemanscontrOle per 
se weer moet verloopen in geen contr(51e hoegenaamd, 
die hem de gewenschte verademing zal brengen! Wie met 
eenige kennis van zaken gewapend wel eens vergaderingen 
van houders van noodlijdende obligation of van aandeelen 
in schipbreukige naamlooze vennootschappen pleegt te be- 
zoeken of zooa]s schrijver dezes als rechter-commissaris 
een aantal verificatievergaderingen in fai]lissementen heeft 
gepresideerd en daar heeft kunnen ontwaren, dat menschen 
die geld hebben verloren, nog al eens geneigd zijn om 
juist dengene, die bezig is aan het droevige geva] te 
doctoren en zijn uiterste best doet om te trachten te 
redden, wat.nog te redden valt, tot een wrijfpaal van hun 
booze humeur te maken, zal wel begrijpen wat ik hier 
bedoel. ') Het slechte onthaal aan her m.i. goede reor- 
ganisatievoorste] der Schiedamsche zaak in de vergadering 
van obligatiehouders bereid, is hiervan weer een nieuw en 
sprekend voorbeeld ! 

, - f i l e t  wil mij voorkomen, dat een niet onbelangrijk deel van 
de klachten van den laatsten tijd in de dagbladen over onze in 
vele opzichten voortreffelijke faillissementswet en hare werking 
- -  ik heb nog een tiental jaren gewerkt met de oude wet! - -  
hierin hare ware oorzaak vinden. Na eerst op ongeloofelijk licht- 
vaardige wijze credieten te hebben gegeven aan menschen,  die dit 
notoir niet of niet meer verdienden,  vorwachten de bedrogen 
crediteuren van een taillissement en van een onder uiterst on- 
gunstige omstandigheden optredenden curator, war deze hoe be- 
kwaam en hoe ijverig ook, met den besten wil niet kan geven. 
AI zal ik niet tegenspreken, dat een ongelukkige keuze van een 
curator ook wel eens tot gegronde klachten aanleiding geefl! In  
de juiste keuze van den persoon des curators culmineert m. i. alle 
wijsheid des rechter-commissaris, die althans te Amsterdam, 
terecht een overwegenden invloed uitoefent bij de benoeming door 
de Rechtbank. Met commissies uit de crediteuren, wien her naar 
mijne ervaring zoo goed als nooit te doen is om het g e m e e n -  
s c h a p p e I ij k belang der g e z a m e 1l 1 ij k e crediteuren, maar steeds 
om in de boeken te neuzen en de beste relaties van den failliet 
voor zich zelf in de wacht te sleepen, heb ik nooit veel opgehad. 
Een vakman als mede-curator in een groot faillissement, dat die 
extra-onkosten dragen kan,  is u i tmuntend,  maar de kunst is een 
goeden te vinden. Men moet meestal terecht komen bij een der 
concurrenten en dit heeft groot bezwaar voor den failliet, als deze 
na accoord zijn zaak we~r zal moeten voortzetten. 
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Het spreekt vanzelf, dat wat ik hierboven n~erschrijf over 
beheer en r eenigszins cum grano sails moet  worden 
opgevat en niet geheel kan gelden voor co6peratieve ver- 
eenigingen van kleinen omvang en eenv0udige inrichting. 
B.v. als een 25-tal kleine landbouwers te Modderdorp een 
vereeniging oprichten om voor gemeene rekening voor 
circa 10 mi l l e ' s  jaars aan lijnkoeken of pulp voor veevoeder 
te koopen ,  omdat  hun dit goedkooper  en met het oog op  
de keuring beter uitkomt dan wanneer zij dit elk voor 
zichzelf doen. Daar is her gevaar, dat zij er door  zullen 
worden geru'fneerd, ook bij onbeperkte aansprakelijkheid, 
niet groot  en wanneer zij behoorlijk uit hun oogen zien 
zelfs gelijk nihil. Maar ik meen toch de vraag te mogen 
stellen of zij niet hetzelfde doel,  namelijk dat aan hunne 
vereeniging het noodige crediet niet worde ontzegd, bereiken, 
door  zich ieder naarmate van zijne financieele krachten, 
hetzij war hooger  of wat lager maar toch beperkt,  aan- 
sprakelijk te verklaren. Juist in dit zich rekenschap geven 
van het gevaar, dat hun dreigt door  onder cijfers te brengen, 
wat het hun in het ergste geval zou kunnen kosten,  zie ik 
voor mij nog heel wat werkzamer drang tot toekijken dan 
in die onbeperkte aansprakelijkheid zonder cijfer. Daaren- 
boven,  hoe menige zaak, die in het klein is begonnen,  is 
niet later tot een reuzenzaak opgegroeid en wanneer is 
dan het moment  gekomen om de onbeperkte aansprake- 
lijkheid, die te zwaar wordt om langer te worden gedragen, 
in een meet  beperkte om te zetten? Veel gemakkelijker is 
het m.i. om bij grooteren bloei en toetreden van meer 
kapitaalkrachtige leden het maximum der aansprakelijkheid 
in de statuten wat op te schroeven en met den grooteren 
omvang der zaak en de meerdere kapitaalkracht der nieuwe 
leden in overeenstemming te brengen: 

Intusschen dit laatste geldt slechts voor bijv. verbruiks- 
ondernemingen,  desnoods ook voor credietvereenigingen, 
bij welke het mogelijk is in 't klein te beginnen en bij 
succes uit te breiden. Er zijn echter een aantal onder- 
nemingen,  waaronder vooral fabrieken, die thans om zich 
door  co6peratie een geregelde levering Van grondstof of 
afzet van producten te verzekeren, onder den vorm van 
co6peratieve vereenigingen worden opgericht,  in plaats van 
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deze zooals vroeger in bet juridische kleed der naanllooze 
vennootschap te steken. Van den aanvang af wordt voor  
deze zaken een groot kapitaal vereischt, dat moet worden 
vastgelegd in de fab'riek die beneden een zekere capaciteit 
niet vruchtdragend zou kunnen worden geexploiteerd. Reeds 
vele jaren geleden heb ik in een studie over de ,,Balansen 
van naamlooze vennootschappen ') getracht aan te toonen, 

h o e  slechts een theorie van yon Strombeck 2), die derge- 
iijke vennootschappen met v a s t g e l e g d  v e r m o g e n  
economisch en juridisch onderscheidt van andere vennoot- 
schappen, die nagenoeg uitsluitend r o u l e e r e n d  kapitaal 
hebben: banken, handelsondernemingen enz., een juiste 
basis kan geven voor de boekhouding van een naamlooze 
vennootschap van deze soor t ,  omdat daarbij de zoogenaamde 
s t a b i e l e  r e k e n i n g  te pas komt,  dat is de rekening, 
die wordt gedebiteerd voor den kostprijs van den spoorweg, 
her kanaal, de fabriek, welke het voorwerp der ondernerning 
uitmaakt. Deze rekening speelt een geheel andere rol in de 
boekhouding dan die van andere rouleerende activa. Met 
name heb ik toen de werking dezer rekening in verband 
met onze, ik zou bijna willen zeggen beruchte tweede a!inea 
van art. 47, Wetboek van Koophandel uiteengezet en mocht 
ik vele jar_en later de voldoening srnaken mijne leer omtrent 
dit artikel door de Amsterdamsche rechtbank in een vonnis .~) 
waartoe ik natuurlijk kiesheidshalve niet had medegewerkt,  
zooals dit gebruikelijk is, als men vooraf zijn meening over 
een quaestie heeft gepubliceerd - -  onderschreven te zien. 

,) In bet rechtsgeleerd tijdschrift Themis, jaargang 1887. 
~-) Men vindt die theorie ontwikkeld in van Strombeck's ver- 

handeling: ,Grundkapilal, GrundvermSgen und Bilanz der Aktien- 
gesellschaften ins besondere der Eisenbahngesellschaften,> in Band 
37 en 38 van Busch Archiv en in ,zur Bilanz Aufstellung der 
Aktiengesellschaften,, in Band XXVIII van Goldschmidt's Zeit- 
schrift, hierboven genoemd. 

3) Dit vonnis in 1904: of 1905 gewezen werd, naar mij door 
den advocaat van ~ n  der partijen werd medegedeeld, door het 
Hof bevestigd, doch heb ik noch vonnis noch arrest in een der 
verzamelingen van jurisprudentie kunnen vinden. Hierdoor werd 
gebroken met de onjuiste leer verkondigd in bet vonnis Amsterdam 
6 Mei 1879 W. z1385 dat destijds reeds in de brochure van 
Mr. J. A. Levy <<De aansprakelijkheid des bestuurders, sterk werd 
gecritiseerd. 
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Welnu, datzelfde vastgelegde vermogen en die stabiele 
rekening maken m.i. dergelijke ondernemingen al heel weinig 
geschikt o m t e  worden gehuld in den juridischen vorm der 
co6peratieve vereeniging, zoolang artikel 2 onzer wet als 
karakteristiek kenmerk der co6peratieve vereeniging niet 
alleen de vrije in -  maar vooral ook de vrije uittreding 
van leden met het door  hen aangebrachte kapitaal mogelijk 
maakt,  dat absoluut niet is te vereenigen met de nood- 
zakelijkheid om het in de fabriek gestoken kapitaal in de 
zaak te laten, omdat het niet meet daaruit kan worden 
losgemaakt. Hem, die zijn kapitaal daaruit wenscht te 
nemen, staat eigenlijk slechts de verkoop van zijn aandeel, 
zooals bij de naamlooze vennootschap (soci~t~ ~ capital 
fixe) in tegenstelling met de co6peratieve vereeniging (soci~t~ b. 
capital variable) ten dienste. Nu heeft men dit wel gevoelende, 
al besefte men wellicht niet ten voile den door mij hier ge- 
geven rechtsgrond daarvan, in de statuten diet vereenigingen 
soms bepaald, dat niet meer dan een zeker aantal leden 
of percentage daarvan, jaarlijks mag uittreden, t) Maar 
afgezien van de juridieke vraag of dit eigenlijk wel is 
overeen te brengen met art. 2 van onze wet op de co6pe- 
ratieve vereenigingen, dat de vrije in- en uittreding der 
leden als een der essentialia der co6peratieve vereenigingen 
in wettelijken zin noemt 9-), sterft zulk een vereenigingtoch 
een langzamen dood door uitputting als in plaats van die 
oude uitgetreden leden niet nieuwe toetreden, die nieuw 
kapitaal inbrengen. 

I) Bij de Schiedamsche Veevoederfabriek had meil het zich 
gemakkelijlr gemaakt door het inleggeld der leden op f 0.50 te 
bepalen, zoodat het geheele kapitaal door de obligatieh0uders 
moest worden verschaft. Toen nu de zaak spoedig misliep, ging 
men hog de statuten veranderen, die een bepaling in bovenge- 
noemden zin inhielden ill diet voege, dat alle beperking van bet 
aantal leden, dat mocht bedanken, werd opgeheven. Voordat 
echter daarvan door bedanken gebruik kon worden gemaakt, is 
de zaak gelukkig failliet gegaan. 

'-') Prof. Molengraaff meent, dat bet wel mag. Rechtsgel. magazijn 
1903, bldz. 29.9 bovenaan. Mr. Kr~tmer t. a. p. blz. 15 en stelling VI. 
dat het niet mag, bij welke lneening ik mij zou willen aansluiten. 
Rest mij dan echter de praktische vraag hoe vet men mag gaan 
met her stellen van bezwarende voorwaarden voor de uittreding? 
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Hierdoor rijst vanzelf de vraag of de praktijk niet wijst 
op de behoefte aan eene co6peratieve vereeniging bij welke 
bij meerderen bloei en uitbreiding wel leden toetreden, die 
kapitaal in den vorm van inleggeld aanbrengen, maar bij 
welke de toegetreden leden niet meer door eenvoudig uit- 
treden hun reeds vastgelegd kapitaal mogen onttrekken. 
Hem, die dan zou wenschen uit te treden, rest dan immers 
nog altijd het middel, dat bij de naamlooze vennootschap 
den aandeelhouder open staat, namelijk om door verkoop 
van zijn aandeel een ander,  die het inleggeld in de zaak 
moet laten, in zijne plaats te stellen. 

Trouwens Prof. Molengraaff heeft in zijn hierboven ge- 
noemde rectorale rede er reeds terecht op gewezen, dat 
de practijk behoefte toont aan nieuwe vereenigingsvormen. 
De scherpe tegenstelling, die in 1876 bij het tot stand komen 
der wet op de co6peratieve vereenigingen in de Tweede 
Kamer werd gemaakt,  als zou de Co6peratieve Vereeniging 
evenals de maatschap- en de vennootschap onder firma zijn 
een vereeniging van p e r s o n e n ,  terwijl de naamlooze 
vennootschap uitsluitend een vereeniging zou zijn van 
k a p i t a l e n  ~) is in de practijk gebleken onhoudbaar te 
zijn en vrij wel opgegeven. AI is de naamlooze vennoot- 
schap de bij uitstek geschikte associatievorm gebleken te 
zijn voor ondernemingen, die millioenen kapitaal vereischen, 
spoorwegen en stoombootmaatschappijen, groote banken 
en cultuurondernemingen enz., daarnevens ontbreken niet 
de naamlooze vennootschapjes met uiterst bescheiden kapi- 
taaltjes en van enkele vennooten door een persoonlijken, 
bijv. familieband, nauw verbonden, die in de statuten om 
die reden de overdracht der op naam gestelde aandeelen 
aan bepaalde voorwaarden binden. ~) In Duitschland heeft 
dit geleid tot de in 1892 tot stand gekomen wet o p  de 

i) Zie Rechtsgeleerd magazijn, .]'g. 1903, blz. 210, 
2) Een stoombootdienst van Landsmeer op iAmsterdam wordt 

geexploiteerd door een naamlooze vennootschap met aandeeltjes 
van vijf gulden, waarvan elk der boeren, die met die boot dage- 
lijks hunne melk en eieren ter markt brengen 7 er een of meer 
bezitten. Deze aandeelhouders tot zekere hoogte elkaars concur- 
renten reizen elken dag samen heen en weer; zuivere co~3peratie 
dus hoewel in het kleed der naam]ooze vennootschap. 
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,,Gesellschaften mit beschr~inkter Haftung", waarbij het per- 
soonlijk en kapitalistisch element nauw is samengekoppeld.  

lk veroorloof mij in dit verband hier ook nog te wijzen 
op het merkwaardige felt, dat een bekend artikel van den 
ervaren financier, Mr. F. S. van Nierop in den Gids van 
December 1885 over ,,Europeesch landbouwcrediet", voor- 
namelijk handelende over crediet op co6peratieven grond- 
slag in de verschillende landen-van  Europa,  Frankrijk, 
Belgie, Duitschland, ltali~ enz., waarbij wat Duitschland 
betreft voornamelijk werd verwezen naar de Genossen- 
schaften van Schulze-Delitzsch en de zoogenaamde Raiffei- 
sensche Sparcassen,  kort daarna (1887) heeft geleid tot het 
onder aegide der Amsterdamsche Bank als n aa  m 1 o o z e  
v e n n o o t s c h a p  met 4 ton kapitaal in aandeelen, waarop 
25 pCt. was gestort,  te Alkmaar opgerichte Noordhollandsche 
Landbouwcrediet. Dit instituut, dat het landbouwcrediet zeer 
ten goede is gekomen,  is sindsdien zoo in bloei toegenomen,  
dat in 1912 zijn kapitaal tot 2 millioen, thans geheel vol- 
gestort ,  is verhoogd. Den aandachtigen lezer van het ge- 
noemde artikel kan de keuze van dien vorm niet verwonderen, 
waar de schrijver het feit vermeldt,  dat zoovele volks- 
credietbanken van Schulze-Delitzsch met onbeperkte aan- 
sprakelijkheid over den kop waren gegaan en zijn kennelijke 
voorliefde blijkt voor de Raiffeisensche banken,  die althans 
hun steunpunt vinden in een Centraldarlehenskasse, een 
naamlooze vennootschap met gedeeltelijk volgestorte aan- 
deelen, dus beperkte aansprakelijkheid. Bij de oprichting 
van het Landbouwcrediet werden (zie art. 6--13 en 2"7--30) 
behalve de aandeelhouders nog crediet-trekkende leden toe- 
gelaten, die 10 pCt. van het bedrag hunner deelneming in 
een waarborgfonds moesten storten (art. 8). Er bestond 
een commissie van advies voor  de toelating, terwijl het 
maximum blanco crediet, dat aan eenig lid kon worden 
verleend, op f S000 was bepaald. Dit fonds heeft in de 
practijk echter niet voldaan,  zoodat in 1899 tot wijziging 
der statuten en liquidatie er van werd besloten, dat van 
f 35.818.50 in 188"7, in 1908 tot f 1.099 is gedaald, en het 
volgende jaar geheel uit de boeken is verdwenen. 1) Sinds 

t ) Gedenkboek ter herinnering van het 25-jarig bestaan, 19 Februari 
1912, van bet N.Holl .  Landbouwcrediet. 
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welken tijd dus het karakter van naamlooze vennootschap 
hog zuiverder voor den dag is  getreden. 

Niet ten onrechte komt Prof. Molengraaff in zijn voor- 
melde rede tot de conclusie, dat de co6peratie als een 
ware Proteus zich onder allerlei vormen voordoet  1)en dat 
daarom de term ,,C6operatieve vereeniging" ter aanduiding 
van een bijzonderen associatievorm uit de wet behoort  te 
verdwijnen. Hij wenscht, dat de wetgever in s p e -  die 
plaats ligt helaas in het land van b e l o f t e n ! - - h e t  voorbeeld 
van zijn Zwitserschen collega zal volgen, die in zijn wetboek 
over het Obligationenrecht onder den naam ,,Genossen- 
schaften" in een afzonderlijken titel samenvat alle vereeni- 
gingen van personen, die zonder een der in de voorafgaande 
titels behandelde vennootschappen te vormen,  voorziening 
in de stoffelijke behoeften en belangen der leden zich ten 
doel stellen, en als rechtspersoon wenschen op te treden. 

Alles genoeg om te doen zien, dat waar ik met de feiten 
meen te hebben aangetoond, dat de onbeperkte aansprakelijk- 
held van leden van co6peratieve vereenigingen zoozeer door  
de practijk is veroordeeld,  in elk geval ook de tijd voorbij 
is orn nog op civiel juridiek gebied een scherpe demarcatie- 
lijn te trekken tusschen de co6peratieve vereenigingen met 
o n b e p e r k t e  en de naamlooze vennootschap met be-  
p e r k t e  aansprakelijkheid, o.) 

Zooals ook op strafrechtsgebied reeds is verdwenen het 
verschil, dat het strafwetboek van 1881 hog maakte tusschen 
de misdadige kinderkens m e t  en z o n d e r  oordeel des 
onderscheids eta zooals ook in ons strafrecht (art. 37)staat  
te verdwijnen het scherpe verschil tusschen de absoluut 
toerekenbaren, die met gevangenisstraf moeten worden ge- 

i) Zie hierover Diss. lX'[r. Krttmer in zijn hoofdstuk ~<Oecono- 
mische opvattingen van de C. V.,, 

") Op her eerste Nationale CoOperatieve Congres op 2.~ Sep- 
tember 1898 te 's-Gravenhage gehouden werden door de HAt. 
Mr. Tjeenk Willink en J. H. Jung naar aanleiding van het prae- 
advies van Mr. M. W. F. Treub opmerkingen gemaakt, waarmede 
ik ten voile instem. Het zou mij trouwens verwonderen, indien ook 
niet de geachte praeadviseur, die sindsdien de professorale toga 
aan den kapstok heeft gehangen en zich meer op practisch finan- 
tieel terrein heeft bewogen, min of meet tot het inzicht zijner 
toenmalige bestrijders zou zijn bekeerd! 
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straft en de zoogenaamd geheel ontoerekenbaren,  die van 
alle rechtsvervolging moeten worden ontslagen om na kort 
verblijf in een krankzinnigengesticht als zoogenaamd hersteld 
te worden ontslagen en het hunnen evenmensch we~r iastig 
te maken. Tah'ijke overgangstoestanden,  waarmede men bij 
zulke scherpe classificaties geen weg weet, hebben de on- 
houdbaarheid daarvan afdoende aangetoond en ervaring en 
practijk plegen op den duur over zulke in de soms ietwat 
muffe lucht der studeerkamer met hooge wijsheid getrokken 
lijntjes me~doogenloos de spons te halen. In bet frissche 
rijk geschakeerde leven is nu eenmaal niets absoluut,  alles 
betrekkelijk ! 

Dat heeft niemand ter wereld ooit helderder ingezien en 
beter uitgedrukt dan Goethe,  toen hij Mephistopheles de 
bekende woorden in de mond legde: 

,,Orau, theurer Freund,  ist alle Theorie 
,,Und gri~n des Lebens goldner Baum". 

Maar desalniettemin wordt er nergens meer dan juist in 
Duitschland tegen gezondigd! 

Ik zal hier niet ill den breede uitweiden over alle desi- 
derata, die mij bij een eventueele wijziging der wettelijke 
regeling van de coOperatie-materie voor den geest zouden 
staan. In de eerste plaats niet, omdat ,  waar ik reeds ge- 
ruimen tijd des lezers welwi]lende aandacht in bes',ag ham,  
al zij het dan ook voor een hoogst  belangrijk onderwerp,  
het toch tijd wordt te eindigen. Te meet  zal ik dat echter niet 
doen,  omdat  het mij te ver zou voeren op het juridiek 
gebied, hetwelk ik voor de lezers van dit tijdschrift reeds 
rijkelijk veel heb moeten betreden. In de beide reeds ge- 
citeerde dissertaties van Mr. J. H. Boudewijnse, die op 
blz. 101 v.v. het in 1890 verschenen ontwerp der Staats- 
commissie van 22 November 18"/9 in zijn geheel mededeelt 
en ampel bespreekt en van Mr. Dr. A. E. Krtimer, die op 
blz. 55 v.v. een afzonderlijk hoofdstuk wijdt aan het Jus 
C o n s t i t u e n d u m ,  alsmede in het Rapporl; door een 
commissie in 1002 uitgebracht voor de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen over de ,,De Rechtskundige vormen 
van spaarbanken,  productieve en crediet-associaties in 
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Nederland", blz. 104 v.v., vindt wie hierin belang stelt, 
menigen nuttigen wenk,  waarmede ik mij zou kunnen 
vereenigen. 

Slechts op twee punten,  als zijnde van bijzonder belang 
en in nauwe betrekking staande tot art. 19 onzer tegen- 
woordige wet wensch ik mijne van anderen afwijkende 
meening te doen kennen. 

Ten eerste - -  den lezer zal dit niet verwonderen - -  dat 
ik de onbeperkte aansprakeli jkheid,  zooals  deze thans in 
artikel 19 is geregeld en daarmede dit beginsel zelf uit de 
wet zou willen doen verdwijnen en daarentegen daarin 
willen behouden het beginsel van art. 7, sub 4 ~ , dat in de 
statuten m o e t  worden opgenomen ,  zij het dan niet op 
straffe van nietigheid 1) in welke mate de leden aansprakelijk 
zijn voor de verbintenissen der vereeniging. Zonder  bepaling 
van maximum in de w e t ,  zooals in Engeland,  doch z66 
dat de s t a t u t e n  steeds het max imum,  waarvoor  een lid 
zich mag verbinden,  moeten aangeven. In tal van gevallen 
zal dit practisch op hetzelfde ne~rkomen als thans ,  omdat,  
indien iemand,  die bijv. f 1000 bezit, zich voor  f 2000 of 
hooger  meent zich te moeten en te mogen verbinden, hij 
evengoed zich onbeperkt  aansprakelijk zou kunnen stellen, 
op grond van de bekende theorie van de veeren en den 
kikvorsch. Wie die dwaasheid wit doen en wie daarop na 
behoorlijke publicatie crediet wil geven,  moet  dit zelf maar  
weten; de wereld is geen kinderkamer!  Maar toch zie ik,  
zooals  reeds gezegd, in die uitdrukkelijke verbintenis voor  
een bepaald cijfer een uitnemend middel tegen de onder  

t) In voornoemd Nutsrapport," blz. 1136, worden de bezwaren 
hiertegen uiteengezet. Men zou de nakoming van dit voorschrift 
op andere wijze moeten verzekeren, bijv. door een toezicht op de 
statuten van regeeringswege, door verplichte registratie in de 
Staatscourant onder regeeringscontr61e (geen eigen!ijke koninklijke 
goedkeuring). Dit zou ook bevorderlijk zijn aan een meer gelijk- 
vormige indeeling der Statuten, die de raadpleging er van op ~ n  
of meer bepaalde punten zeer zou vergemakkelijken. Aan een 
verzamelwerk over de ,,co6peratieve vereenigingen>, in den trant 
van her werk van Mrs. Baak en van Nierop,, over <,de Naamlooze 
Vennootschappen>, met alphabetischen en systematischen klapper be- 
staat dringend behoefte, waarin desnoods ook van Regeeringswege 
zonder kosten zou kunnen worden voorzien, daar her zich zelf zou 
bedruipen evenals voormeld werk zulks sinds jaren doer. 
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de tegenwoordige wet kennelijk bestaande sieur van ,,ge- 
dachtelooze onbeperktheid", juister nog gezegd van ,,on- 
beperkte gedachteloosheid." Verreweg de meesten weten 
eigenlijk niet, waartoe zij zich verbinden, overzien in elk 
geval daarvan niet de mogelijke gevolgen. De noodzakelijke 
verplichting om zijn aansprakelijkheid onder een concreet 
cijfer te brengen, vooral als men daaraan zou verbinden 
den voorzorgsmaatregel, dat de handteekening in het regis- 
ter ~) zou moeten worden gesteld, om bewijs te kunnen 
opleveren, onder een met de eigen hand des onderteekenaars 
geschreven ,,Goed of verbonden voor zooveel" op de wijze 
zooals art. 1915 B.W. dit bepaalt voor eenzijdige onder- 
handsche schuldbekentenissen, zou die noodlottige sieur 
m.i. wel uit de wereld helpen. Men zou daar wat tegen 
gaan opzien, zooals ieder, die zulks niet dagelijks gewoon 
is, opziet tegen het zetten van zijn handteekening ter 
acceptatie op een wissel of onder een promesse,  omdat 
het ,,qui accepte paye" langzamerhand wel een stukje 
volksovertuiging is geworden. Daarnevens zou ik in de 
wet een inleggeld met zeer laag minimum, bijv. f O.50, 
verplicht willen stellen en een vaste verhouding bepaald 
willen zien tusschen het inlegg~eld en het bedrag der verdere 
aansprakelijkheid. 

En in de tweede plaats meen ik, dat wij den Duitschers 
kunnen benijden hun uiterst practisch zoogenaamd ,,Umlage 
Verfahren" bij het faillissement eener co6peratieve ver- 
eeniging (Paragraaf 106 v.v. van de wet van 1 Mei 1889), 
hierin bestaande, dat de curator het door ieder lid tot 
dekking van het tekort te betalen bedrag vaststelt en, na 
daarop de sanctie van de rechtbank te hebben verkregen, 
welke belanghebbenden en hunne bezwaren hoort en daar- 
mede rekening houdt,  het recht van parate executie krijgt 
door middel van eerie ,,vollstreckbar"verklaring door de 
Rechtbank, ongeveer op dezelfde wijze als bij ons een 
dwangbevel voor belastingschuld door den kantonrechter 
wordt executoir verklaard. Wie daartegen dan hog bezwaren 

l) Blijkens bovengemeld Nutsrapport, blz. 78 schijnt hetregister, 
waarvan trouwens niemand ooit inzage vraagt dan met minder 
wenschelijke bijbedoelingen, in de pracktijk weinig voldaan te 
hebben; anderen blz. 9~ oordeelden daarover echter gunstiger. 
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heeft kan tegen de executie in verzet komen op dezelfde 
wijze als men bij ons tegen de executie van zulk een 
dwangbevel wegens belastingschuld bij de Rechtbank in 
verzet komt. Maar daar de hierin te vellen beslissing(para- 
graaf 111 2 de alinea) ook tegen de andere leden geldig is, 
kan - -  her groote bezwaar van ons art. 19, zooals dit 
bij de Gelria is g e b l e k e n -  dezelfde exceptie, dikwijls 
slechts een chicane, bij Rechtbank en BaNe bekend onder 
den naam van de ,,exceptio non paratae pecuniae", niet 
telkens door ieder lid afzonderlijk wrier te berde worden 
gebracht en daardoor de afwikkeling eindeloos worden 
gerekt. Waar ik in dit opstel nog al eens speciaal, wat het 
eerste punt betreft, met weinig sympathie over Duitsch 
inzicht en Duitsche wettelijke regeling heb gesproken,  
wensch ik er bier nu uitdrukkelijk op te wijzen, omdat 
ik geenszins blind ben voor datgene, waarin onze Ooste- 
lijke naburen ons ,,fiber" zijn. Deze regeling komt mij uit 
een praktisch oogpunt verre verkieselijk voor boven ons 
systeem van omslag in de dubbele beteekenis van het 
woord,  door artikel 19 voorgeschreven-. ~) 

Maar ook zonder eenige wetswijziging, die waarschijnlijk 
vrij lang op zich zal laten ~wachten, valt er toch terstond 
~ n  belangrijk ding te doen. Dit is om in r u i m e  m a t e  
gebruik te maken van de ons door den wetgever van 1876 
geschonken bevoegdheid om z o o  w e i n i g  m o g e l i j k  
gebruik te maken van de in art. 19 omschreven o n b e -  
p e r k t e  aansprakelijkheid der leden voor de verbintenissen 
der vereeniging. Doch daarentegen z o o  v e e l  m o g e l i j k  
van de in art. 7 sub 4.o verleende vrijheid om deze aan- 
sprakelijkheid in de statuten te beperken tot een bepaalde 
sore, zooveel doenlijk in juiste verhouding staande tot het 

~) Bij beperkte aansprakelijkheid vervalt natuurlijk de omslag, 
zoodra het d6ficit grooter is dan de gezamenlijke bedragen, door 
de leden verschuldigd doch kan ook dan nog her recht van parate 
executie uitnemende diensten bewijzen. Ook bij volstorting der 
niet-volgestorte aandeelen eener N. V. of Commanditaire Vennoot- 
schap op aandeelen, zooals de Arnhemsche Bankvereeniging, ver- 
oorzaken onwillige houders heel wat last. Het is dan ook een 
hard geval in cas faillissement te moeten bijstorten. Tegenover 
competentie moeilijkheden dient art. 7 sub. 9 ~ onzer tegenwoordige 
wet te worden gehandhaafd. 
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door de vereeniging gewenschte crediet eenerzijds en to 
de financieele krachten der leden anderzijds. Zooals reeds 
gezegd, met die onbeperkte aansprakelijkheid van dit lang- 
ademig art. 19 wordt door velen al te roekeloos omge- 
sprongen, vooral ,  omdat zij niet het rechte begrip hebben, 
waartoe zij zich "M of ni~t verbinden. Wil rnen hiervan een 
afdoend bewijs dan leze men eens zorgvuldiglijk het prospectus 
der zestons-leening der Schiedamsclle Veevoederfabriek en 
vergelijke dit met art. 17 der statuten der vereeniging ') ,  
dat naar art. t9 der Wet verwijst, en met art. 1314 
B.W. In het lichaam van dit prospectus,  onderteekend 
door het Bestuur, waarin o .a .  ook een Kantonrechter 

zitting had, terwijl een lid der Tweede Kamer als 
President-commissaris fungeerde, wordt (heusch het staat 
er woordelijk!) die aansprakelijkheid van art. 19 der wet 
omschreven als de w e t t e l i j k  g e r e g e l d e  h o o f d e l i j k e  
en s o l i d a i r e  a a n s p r a k e l i j k h e i d  d e r  l e d e n ,  terwijl 
in het onderschrift dan weer wordt gesproken van de on- 
beperkte aansprakelijkheid van art. 17 der Statuten, dat 
naar art. 19 der wet verwijst. Alsof dit nu zoowat hetzelfde 
ware als sprak men van ,,blanc bonnet" of ,,bonnet blanc". 
AI hebben beide overigens zoo verschillende rechtsbegrippen 
dit gemeen, dat in een enkel bepaald geval zij tot hetzelfde 
droevige resultaat zouden kunnen leiden, dat een zeerwel- 
gesteld man buiten zijn toedoen er zijn geheele vermogen 
bij inschoot. En dit prospectus moet toch ook de oogen 
zijn gepasseerd van bet Bestuur der te Amsterdam gevestigde 
Trustmaatschappij daarin vermeld, belast met de bescherming 
van de rechten der obligatiehouders, al heeft dit Bestuur 
verzuimd het voor ,,gez'en' te teekenen! 

Als dit mogelijk is vrak onder den rook van Rotterdam 
en in bet hartje van de Hoofdstad dan vraagt men zich 
met eenige bezorgdheid af, hoe het daarmede wel gesteld 
is in de uithoeken des lands, waar die zelfde wet vigeert 
en waar de plattelandsnotaris ats eenig priester den dienst 
in den tempel van Themis verzorgt. Dat komt er van als 

l) Te vinden in de Staatscourant van 12 Augustus 1911, N ~ 188 
sub. 290-1. Bij een latere'wijziging van 8 November 19It, dus in 
elk geval ook na de leening is art. 17 onveranderd gebleven. 
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de ,,Heeren in den Haag" de voorkeur geven aan een uit 
het buitenland geimporteerd kunstproduct inplaats van zich 
te houden aan ons eigen, sinds eeuwen deugdelijk bevonden, 
huisbak, door oud-Hollandsch wijs koopmansbeleid uitge- 
dacht en door een jurist als Hugo de Oroot op zijn rechte 
waarde geschat. Laten wij er leering uit putten en laten wij, 
al nemen wij met belangstelling kennis van wat buiten 
onze grenzen in wet- en leerboeken staat geschreven, bij. 
onze eigen wetgeving steeds in de eerste plaats trachten 
o n s  z e l f  te zijn! 

En mochten intusschen door het d~b~cle der Schiedamsche 
Veevoederfabriek veler oogen zijn geopend voor de groote 
gevaren van art. 19 der wet van 17 November 1876 (Stbl.  
N o. 227) deze voor de onmiddelijk belanghebbenden zoo 
treurige zaak zou voor het overige Nederland dan toch 
lets goeds hebben opgeleverd! 

A m s t e r d a m ,  Maart 1913. J. DI~KING DURA. 


